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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 08.07.2020 
Nr. 4c-5/328 

SINTEZA 
lucrărilor 

Comisiei din zilele de 22 și 23  iunie  2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22 și 23  
iunie  2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege   privind suplimentele 
alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate şi familie; PLx. 
468/2012). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  pentru completarea 
alin.(8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 315/2020). 

3.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  pentru modificarea 
anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în 
scopuri științifice (raport comun cu: Comisia pentru învățământ,  știință, 
tineret și sport; PLx. 173/2020). 
 4.Dezbaterea  și analiza, în procedură de urgență a   Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 
privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare (raport: PLx. 392/2019). 
 5.Dezbaterea  și analiza   Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx. 351/2019). 
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 6.Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege  pentru modificarea 
art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019 (raport: PLx. 313/2019).  
 7.Dezbaterea  și analiza   Propunerii legislative pentru modificarea 
art. 16 alin.(1) din Legea zootehniei nr. 32/2019 (raport: Plx. 463/2019). 

Lucrările şedinţei din ziua de 22 iunie 2020  au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege   privind suplimentele 
alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate şi familie; PLx. 
468/2012). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnii deputați:  Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae 

Giugea, Dănuţ Păle, Dan Ciocan,  Florică Ică Calotă, Daniel Constantin, 
Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu 
Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu,  Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru  au fost 
prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați: Vasile Gudu, Aurel-Robert Boroianu, Iarco 
Furic,  Corneliu Olar, Nechita-Adrian Oros, Csaba-István Sebestyén,  Ion 
Tabugan au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
Au participat online ca invitați: 
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Anișoara Dudu farmacist Ministerul Sănătății; 
-doamna Mirela Nedelescu medic primar Ministerul Sănătății; 
-doamna Diana Mereu director executiv Asociația Română a 

Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și 
dispozitive medicale (RASCI). 

Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 

S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege   privind suplimentele 
alimentare (PLx. 468/2012). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare Stabilirea cadrului 
legal privind comercializarea suplimentelor alimentare şi transpunerea 
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Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele 
alimentare. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat  și a fost repartizat și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Alexandru Stănescu. 

Au urmat dezbateri generale.  
 Lucrările au continuat în ziua de 23 iunie  2020, având următoarea 
ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  pentru completarea 
alin.(8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 315/2020). 
 2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  pentru modificarea 
anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în 
scopuri științifice (raport comun cu: Comisia pentru învățământ,  știință, 
tineret și sport; PLx. 173/2020). 
 3.Dezbaterea  și analiza, în procedură de urgență a   Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 
privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare (raport: PLx. 392/2019). 
 4.Dezbaterea  și analiza   Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx. 351/2019). 
 5.Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege  pentru modificarea 
art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019 (raport: PLx. 313/2019).  
 6.Dezbaterea  și analiza   Propunerii legislative pentru modificarea 
art. 16 alin.(1) din Legea zootehniei nr. 32/2019 (raport: Plx. 463/2019). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan,  Florică Ică Calotă, Daniel Constantin, Tinel 
Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, 
Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, Ionuţ Simionca, Valeriu-
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Andrei Steriu,  Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru  au fost prezenți  la 
sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Vasile Gudu,Aurel-Robert Boroianu, Iarco Furic, 
Corneliu Olar, Csaba-István Sebestyén, Ion Tabugan,. 
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Au participat online ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Nagy Laszlo Csutak – vicepreşedinte Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
 Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 
 Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru completarea 
alin.(8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare ( 
PLx. 315/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin.(8) 
al art.270 din Legea nr.227/2015, precum şi modificarea Legii 
nr.217/2016, în scopul creării cadrului propice organizării de reţele de 
plasare a alimentelor între donatori şi beneficiari şi de valorificare a 
produselor agroalimentare improprii consumului uman.  Senatul a adoptat 
proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru industrii și 
servicii. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Loránd-Bálint Magyar. 
 În urma dezbaterilor în ședințe separate, membrii celor două  
Comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege  pentru 
modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor 
utilizate în scopuri științifice (PLx. 173/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
tabelelor 1.1–5.1, 2.1 – 2.4, 4.1, 4.2, 6.1 – 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1 – 8.4, 8.6, 
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8.7, 9.1, 9.3, 9.5, 10.1 şi 10.2 din anexa nr.3 la Legea nr.43/2014, 
intervenţiile legislative vizând, astfel cum rezultă din cuprinsul expunerii 
de motive, corelarea şi uniformizarea conţinutului anexelor, atât cu 
dispoziţiile actului normativ de bază, cât şi cu cele ale Directivei 
nr.2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 
septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri 
ştiinţifice. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României, republicată și a fost repartizat și Comisiei pentru învățământ,  
știință, tineret și sport. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor  membrii   Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 S-a trecut la dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare 
(PLx. 392/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare. 
Astfel, se modifică alin.(8) şi (9) ale art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011, în sensul în care se reglementează, din 
perspectivă organizatorică şi funcţională, conducerea activităţii curente a 
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, prin completarea acestei 
structuri cu un post de director general adjunct, completarea art.III din 
Legea nr.269/2015, prin care perioada de alocare a sumelor aferente 
Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii 
se prelungeşte până în anul 2023, pentru asigurarea resursei financiare pe 
întreaga durată de proiectare, execuţie şi punere în funcţiune a 
obiectivului de investiţie Canal Siret-Bărăgan-Etapa I, inclus în cadrul 
Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de irigaţii 
din România. De asemenea se preconizează completarea art.6 din Legea 
nr.138/2004, în sensul reglementării posibilităţilor de a se constitui în 
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organizaţii de îmbunătăţiri funciare proprietarii sau alţi deţinători de 
terenuri, situate pe teritorii pe care statul, prin Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare, urmează să realizeze noi amenajări de irigaţii, dată 
fiind necesitatea satisfacerii solicitărilor de apă printre beneficiarii 
existenţi în arealul Canalului magistral Siret-Bărăgan Etapa I. Senatul a 
adoptat proiectul de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Nicu Niță. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru 
modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Plx. 351/2019). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991, în vederea rezolvării situaţiei juridice 
a unor terenuri pe care sunt amplasate construcţii ale fostelor cooperative 
de producţie, ale fostelor asociaţii economice intercooperatiste şi ale 
fostelor cooperative de consum, precum şi în cazul terenurilor aferente 
locuinţei, care nu au fost cooperativizate. În acest sens se propune 
abrogarea lit.d) a alin.(3) al art.24 din lege, în sensul eliminării condiţiei 
ca terenurile să nu fie în proprietatea publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, pentru a putea fi înscrise în proprietatea 
actualilor deţinători, modificarea lit.b) a alin.(23) al art.27 din lege, în 
sensul includerii în categoria terenurilor pentru care se poate solicita titlul 
de proprietate de către proprietarii construcţiilor aferente, a terenurilor ce 
se află în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, se 
stabileşte ca persoanele care nu au depus cereri în termenul prevăzut de 
art.IV din Legea nr.231/2018, să poată adresa o nouă cerere comisiilor 
comunale, orăşeneşti sau municipale, în termen de 60 de zile de la intrarea 
în vigoare a iniţiativei legislative. Senatul a respins inițiativa legislativă 
care a fost repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate a fost desemnat  domnul deputat Corneliu Olar. 
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 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru pentru 
modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019 (PLx. 313/2019).
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 
din Legea zootehniei nr.32/2019, în vederea introducerii crescătorilor de 
albine în categoriile reglementate de această lege. Proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Dănuț Păle. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 Ultimul proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 16 alin.(1) din Legea zootehniei nr. 32/2019 (Plx. 
463/2019). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.16 alin.(1) din Legea nr.32/2019, în sensul eliminării sintagmei „ovine, 
caprine”, astfel încât, Agenţia Domeniilor Statului să încheie contracte de 
concesiune/închiriere/arendare a terenurilor cu destinaţie agricolă – libere 
de contract – prin atribuire directă, cu crescătorii de animale, persoane 
fizice sau persoane juridice, care nu dispun de terenuri cu destinaţie 
agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele specii: taurine, 
bubaline, suine, precum şi cu crescătorii de păsări. Senatul a respins 
inițiativa legislativă. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate a fost desemnat  domnul deputat Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport  de adoptare cu amendamente. 

 
PREŞEDINTE, 

Alexandru Stănescu 
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