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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 12.06.2017
Nr.
4c-4/314

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 30 și 31 mai 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 30
și 31 mai 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri
suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru
consum şi a produselor lactate (raport; PLx. 49/2017).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua naţională a produselor
agroalimentare româneşti (raport; PLx. 187/2017).
3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006 (raport comun: Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;PLx.
103/2016).
4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun: Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi ;
PLx. 106/2016).
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5. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).
Lucrările şedinţei din ziua de 30 mai 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri
suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru
consum şi a produselor lactate (raport; PLx. 49/2017).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua naţională a produselor
agroalimentare româneşti (raport; PLx. 187/2017).
3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006 (raport comun: Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx.
103/2016).
4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun: Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
PLx. 106/2016).
Au fost prezenţi 20 de deputați, din totalul de 23 membri ai
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,
Cristian Ghinea, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,
Nicu Niţă, Dănuţ Păle, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca,
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. Domnii
deputaţi: Iarco Furic şi Adrian-Claudiu Prisnel au fost absenţi, iar
domnul deputat Vasile Gudu a fost în delegaţie externă.
Au participat ca invitați:
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
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- domnul Traian Petcu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- doamna Liliana Mincă, vicepreşedinte al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorului;
- domnul Constantin Savu, director, Autoritatea Naţională
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Daniel Dicu, director, Ministerul Apelor şi
Pădurilor;
- domnul Dorin Cojocaru, preşedinte, Asociaţia Patronală
Română din Industria Laptelui;
- domnul Neculai Şelaru , preşedinte, Asociaţia Generală a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;
- domnul Mugurel Drăgănescu, preşedinte executiv, Asociaţia
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan
Munteanu, președintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri
suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru
consum şi a produselor lactate: PLx. 49/2017.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi are ca obiect de
reglementare modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor
măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt
pentru consum şi a produselor lactate, în sensul introducerii unor
dispoziţii în ceea ce priveşte etichetarea produselor pe bază de lapte.
Au urmat dezbateri pe articole. Membrii comisiei pentru
agricultură au hotărât, cu majoritate de voturi(s-au înregistrat 2
abţineri), întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente
admise. În raport au fost cuprinse şi dispoziţii tranzitorii referitoare
la data intrării în vigoare a legii : 1.01.2018.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege
privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua naţională a
produselor agroalimentare româneşti: PLx. 187/2017.
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Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat.De asemenea, a
specificat că autorităţile administraţiei centrale şi locale pot acorda
sprijin logistic cât şi fonduri din bugetele proprii în vederea
organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor consacrate
promovării produselor agroalimentare româneşti.
Membrii comisiei pentru agricultură au hotărât, în
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu
amendamente admise.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006: PLx. 103/2016.
Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi a fost
repartizat şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei
juridice de disciplină şi imunităţi în vederea întocmirii raportului
comun. Acestea au elaborat un raport preliminar de adoptare cu
amendamente.
Au urmat dezbateri generale. Membrii comisiei au hotărât în
unanimitate de voturi amânarea proiectului de lege pentru o şedinţă
viitoare.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006 PLx. 106/2016.
Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a precizat că
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat şi a fost repartizată şi
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei juridice de
disciplină şi imunităţi în vederea întocmirii raportului comun.
Au urmat dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât în
unanimitate de voturi amânarea propunerii legislative pentru o
şedinţă viitoare.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 mai 2017,
având următoarea ordine de zi:
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1.Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea
zootehniei”; Plx 581/2014.
Au fost prezenţi 20 de deputați, din totalul de 23 membri ai
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,
Cristian Ghinea, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,
Nicu Niţă, Dănuţ Păle, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca,
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. Domnii
deputaţi: Iarco Furic şi Adrian-Claudiu Prisnel au fost absenţi, iar
domnul deputat Vasile Gudu a fost în delegaţie externă.
A urmat studiu individual asupra Propunerii legislative
„Legea zootehniei”; Plx 581/2014.
PREŞEDINTE,
Ioan Munteanu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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