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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 07.05.2018             
Nr. 4c-4/304 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 24, 25 și 26 aprilie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25 
și 26 aprilie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de încurajare a investițiilor din zona montană (raport; 
PLx. 134/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și 
prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor 
medicinale în zona montană (raport; PLx. 147/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și 
acvaculturii (raport; PLx. 145/2018). 

4.Subcomisie: 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). 

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

 
Lucrările şedinţei din ziua de 24 aprilie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Programului de încurajare a investițiilor din zona montană (raport; 
PLx. 134/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și 
prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor 
medicinale în zona montană (raport; PLx. 147/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și 
acvaculturii (raport; PLx. 145/2018). 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Ioan Dîrzu (delegație externă), Emanuel 
Iuliu Havrici, Adrian Claudiu Prisnel și Alexandru Stănescu 
(delegație externă) au fost absenți. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Nicolae Dimulescu, director general, Agenția 
Națională pentru Pescuit și Acvacultură; 
 -domnul Lazăr Latu, director general, Agenția Zonei Montane; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Dănuț 
Păle, vicepreședintele Comisiei.  
 Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost   proiectul de 
lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din 
zona montană. 
 Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect aprobarea Programului de încurajare a investițiilor 
din zona montană, pentru perioada 2018-2020, în vederea facilitării 
accesului la finanțare pentru producătorii și crescătorii de animale din 
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zona montană, în valoare totală de 1 miliard de euro, care se asigură 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Corneliu Olar. 
 În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pe articole pentru următoarea ședință.  
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege  privind 
aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de 
colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și 
plantelor medicinale în zona montană. 
 Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect aprobarea Programului de investiții pentru 
înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, 
fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană, al cărui 
scop este facilitarea accesului la finanțare a investițiilor din zona 
montană. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus 
menționat  au fost desemnați domnii deputați  Emanuel Iuliu Havrici,  
Corneliu Olar și Ioan Terea.  
 În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pe articole pentru următoarea ședință. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege  privind 
aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul 
pescuitului și acvaculturii. 
 Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect aprobarea Programului de susținere a 
producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, prin instituirea, 
în acest sens, a unei scheme de ajutor de stat.  
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 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus 
menționat  au fost desemnați domnii deputați  Florică Ică Calotă și 
Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pe articole pentru următoarea ședință.  
 
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 25 aprilie 2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1.Dezbateri ale subcomisiei privind 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 6 deputați, din totalul de 7 membri ai 
subcomisiei. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Alexandru Valentin Țachianu, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -doamna Camelia Stuparu, director, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale;  
 -doamna Julia Leferman, director general, Asociația Berarii 
României; 
 -domnul Florin Căpățână, vicepreședinte, Asociația Marilor 
Rețele Comerciale din România; 
 -domnul George Bădescu, director executiv, Asociația Marilor 
Rețele Comerciale din România; 
 -domnul Emanuel Pârvulescu, director mediu, Asociația 
Marilor Rețele Comerciale din România; 
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 -domnul Felix Nicolescu, șef serviciu, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -doamna Gabriela Baciu, consilier, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Mihai Vișan, director executiv, Federația 
Romalimenta; 
 -doamna Victoria Vîrgolici, membru, Federația Romalimenta; 
 -domnul Simon Suitner, director general, Asociația 
SOMARO;  
 Ședința a fost condusă de domnul deputat Valeriu Andrei 
Steriu, președintele subcomisiei. 
 Au urmat dezbateri pe articole la care au luat cuvântul atât 
domnii deputați  membrii ai subcomisiei cât și reprezentanții 
instituțiilor  participante. 
 Domnul vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a adus clarificări privind 
data limită de consum și a datei durabilității minimale așa cum sunt 
ele definite în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 
87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a 
Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE 
și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al 
Comisiei. În acest context domnul Mihai Vișan, director executiv, 
Federația Romalimenta a propus introducerea în lege a unei anexe în 
care să fie enumerale produsele perisabile care să fie exceptate de la 
prevederile prezentei legi.  
 În urma dezbaterilor membrii subcomisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor după armonizarea textului de lege cu punctul de vedere  
al Ministerului Finanțelor Publice.  
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 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26  aprilie  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 21 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Ioan Dîrzu (delegație externă), Emanuel 
Iuliu Havrici, Adrian Claudiu Prisnel și Alexandru Stănescu 
(delegație externă) au fost absenți 
 
      

VICEPREȘEDINTE, 
Dănuț PĂLE 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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