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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 26.02.2018
Nr. 4c-4/72 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 februarie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 21 
și 22  februarie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind trecerea 
suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a 
statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -  Romsilva 
în proprietatea publică a Municipiului Buzău (raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx 515/2017). 

2.Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
completarea art. 62 și modificarea art.110 din Legea nr. 46/2008 
privind Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; Plx 516/2017). 

3.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea alin.(3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal ( aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx 
8/2018).  
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4.Prezentarea produselor culinare tradiționale din Dobrogea și 
lansarea mărcii „Produs tradițional din Dobrogea“ ( organizator 
doamna primar al comunei Cumpăna, județul Constanța). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (raport 
comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 573/2017). 

6.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 20 februarie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind trecerea 

suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a 
statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -  Romsilva 
în proprietatea publică a Municipiului Buzău (raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx 515/2017). 

2.Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
completarea art. 62 și modificarea art.110 din Legea nr. 46/2008 
privind Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; Plx 516/2017). 

3.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea alin.(3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal ( aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx 
8/2018). 

4.Prezentarea produselor culinare tradiționale din Dobrogea și 
lansarea mărcii „Produs tradițional din Dobrogea“ (organizator 
doamna primar al comunei Cumpăna, județul Constanța). 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Ioan Dârzu (concediu de odihnă), Tinel 
Gheorghe (concediu de odihnă) și Valeriu Andrei Steriu (delegație 
externă) au fost absenți. 
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 Au participat ca invitați: 
- domnul Dan Achim, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
- domnul Codruţ Bâlea, director general adjunct, Regia Națională 
 a Pădurilor Romsilva. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost Propunerea 
legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din 
proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor -  Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de 
reglementare transmiterea unei suprafețe de fond forestier de 180,44 
ha, aflat în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, 
din proprietatea publică  a statului în proprietatea publică a 
municipiului Buzău. Propunerea legislativă a fost repartizată și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități în vederea întocmirii unui 
raport comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportor al propunerii legislative privind trecerea 
suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a 
statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -  Romsilva 
în proprietatea publică a Municipiului Buzău  a fost desemnat domnul 
deputat   Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor s-a decis, în unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere din următorul motiv: 
propunerea legislativă nu are obiect întrucât conform art. 9 alin. (1) 
din  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică trecerea 
unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei 
unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se 
din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean 
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sau local. Raportul preliminar va fi înaintat Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative pentru completarea art. 62 și modificarea art.110 din 
Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de 
reglementare modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul 
silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
interzicerii, sub sancțiune penală, a exploatării și transportului masei 
lemnoase pe timp de noapte în fondul forestier. Propunerea 
legislativă a fost repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități în vederea întocmirii unui raport comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportor al propunerii legislative pentru completarea art. 
62 și modificarea art.110 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic 
a fost desemnat domnul deputat Emanuel Havrici. 
 În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și 
completări la lucrările Comisiei a participat domnul deputat Claudiu 
Vasile Răcuci în calitate de inițiator al propunerii legislative. 
 În urma dezbaterilor s-a decis, cu majoritate de voturi (s-au 
înregistrat 4 voturi împotrivă și 1 abținere), întocmirea unui raport 
preliminar de respingere din următorul motiv: legislația în vigoare, 
respectiv Normele de securitate a muncii pentru exploatări și 
transporturi forestiere prevăd interdicția executării lucrărilor de 
exploatare a arborilor pe timp de noapte, iar inițiativa legislativa nu 
are obiect. 
 S-a trecut la dezbaterea și avizarea  propunerii legislative 
pentru completarea alin.(3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin. 
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(3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul aplicării cotei reduse 
de TVA (de 5%), calculată asupra bazei de impozitare, în ceea ce 
privește livrarea de lemn de foc către persoanele fizice.  
 Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative mai sus 
menționate pentru o ședință viitoare. 
 Ședința a continuat cu prezentarea produselor culinare 
tradiționale din Dobrogea. 
  Doamna Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, județul 
Constanța a participat în calitate de invitat al Comisiei pentru a  
demara iniţiativa de înregistrare a mărcii „Produs Tradiţional 
Dobrogean“. 
 Doamna primar Mariana Gâju a mulțumit membrilor Comisiei 
pentru invitație și a menționat că se află în fața domniilor lor și în 
calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Comunelor din 
România. Domnia sa a făcut o scurtă prezentare a localității 
Cumpăna, unde există 17 naționalități din care a enumerat: români, 
turci, tătari, aromâni, etc., organizați în Asociația fermierilor cu 
activități în zootehnie și în Asociația gospodinelor, care au decis să 
lucreze împreună pentru a înregistra un nou brend „ Produs tradițional 
din Dobrogea“. Din cele două asociații fac parte 21 de microferme și 
33 de gospodine. Obiectivul acestora este accesarea de fonduri ale  
Uniunii Europene pentru finanțarea activității de promovare a 
produselor tradiționale și de asemenea, construirea unei micro-fabrici 
de procesare a cărnii, una de procesare a laptelui, precum și o unitate 
de sacrificare autorizată. 
 Parteneri în demersul doamnei primar Mariana Gâju sunt 
Consiliul Judeţean Constanţa şi Consiliul Judeţean Tulcea, urmând 
ca în sezonul estival 2018 să promoveze aceste produse locale în 
locațiile turistice din cele două județe. 
 În încheiere, doamna primar Gâju a subliniat importanța Legii 
168/2017, privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a 
produselor agroalimentare româneşti, care a creat cadrul legislativ 
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pentru acordarea sprijinului logistic și a fondurilor din bugetele 
proprii, ale administrației publice locale, în vederea derulării acestor 
manifestări. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 februarie 
2018, având următoarea ordine de zi:  
 1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 
 Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Ioan Dârzu (concediu de odihnă), Tinel 
Gheorghe (concediu de odihnă), Adrian Claudiu Prisnel și Valeriu 
Andrei Steriu (delegație externă) au fost absenți.  
 Au participat ca invitați: 

- domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

- doamna Liliana Mincă, vicepreședinte, Autoritate Națională 
pentru Protecția Consumatorilor; 

-doamna Camelia Stuparu, director, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-domnul Sorin Minea, președinte, Federația Romalimenta; 
-domnul Florin Căpățână, vicepreședinte Asociația Marilor 

Rețele Comerciale din România; 
- domnul George Bădescu, director executiv Asociația Marilor 

Rețele Comerciale din România; 
- doamna Liliana Nichita, reprezentant al Fundației Terra 

Mileniul III; 
- domnul Simion Suitner, director Asociația SOMARO; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, 
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în vederea clarificării condițiilor de aplicare a acesteia în practică.  
Comisia pentru industrii și sevicii a fost sesizată în fond cu acest 
proiect de lege  și la solicitarea domnului președinte Alexandru 
Stănescu, în conformitate cu art. 64 alin. (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților republicat, cu modificări și completări,  a fost 
repartizat și Comisiei pentru agricultură, pentru examinare în fond și 
întocmirea unui raport comun. 
 Au urmat  apoi dezbateri generale în cadrul Subcomisiei 
constituite în conformitate cu art. 47 litera e) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, în 
sedința Comisie din data de 14 februarie 2018, când au fost desemnați 
să facă parte ca membri domnii deputați: Valeriu-Andrei Steriu 
(președintele Subcomisiei), Ioan Dârzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuț 
Păle, Loránd-Bálint Magyar, Adrian-Claudiu Prisnel și Sorinel-
Marian Vrăjitoru. În absența domnului deputat Valeriu Andrei Steriu 
(aflat în delegație externă) ședința Subcomisiei  a fost condusă de 
domnul deputat  Dănuț Păle. 
 Dezbaterile au vizat stabilirea urătoarelor principii generale 
asupra proiectului de lege: 
 - Invitații au identificat grupul țintă vizat pentru donarea 
alimentelor  și anume: persoanele vulnerabile din spitale, casele de 
copii, școlile din zonele defavorizate, azilele de bătrâni și pușcăriile. 
 - De asemenea, s-a convenit asupra identificării alimentelor 
care urmează a fi donate și clasificării acestora în produse proaspete 
și produse cu termen lung de valabilitate. 
 - Costurile cu marfurile scoase din gestiune, generate ca 
urmare a transferului de produse de la operatorii economici din 
sectorul agroalimentar către operatorii receptori să fie deductibile 
fiscal.  
 - Identificarea agenților economici care vor transforma 
deșeurile alimentare în compost, biogaz sau biometan. 
 - Stabilirea cadrului juridic necesar ca marfa donată să nu fie 
recomercializată. 
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 În încheiere domnul deputat Păle a propus înființarea unui grup 
de lucru format din reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Autorității pentru 
Protecția Consumatorului și ai Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale care să  pună în practică principiile enunțate în 
timpul dezbaterilor. 
 
         Lucrările au continuat în ziua de 22 februarie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Ioan Dârzu (concediu de odihnă), Loránd-
Bálint Magyar, Adrian Claudiu Prisnel și Valeriu Andrei Steriu 
(delegație externă) au fost absenți.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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