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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 11.03.2019
Nr. 4c-5/104 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 5, 6 și 7 martie 2019 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 6 și 
7 martie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de 
creștere a bubalinelor (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx. 133/2018). 

2.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman (raport:  PLx 546/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 5 martie 2019 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind aprobarea 

Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de 
creștere a bubalinelor (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx. 133/2018). 
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Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. 

 Domnul deputat  Cristian Ghinea  a fost înlocuit la dezbateri 
de domnul deputat Nicolae Daniel Popescu. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Lelior Iacob, director general, Agenția Națională 

pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“; 
-domnul Aurel Macarie, consilier Ministerul Finanțelor; 
-domnul profesor dr.  Valeriu Tabără, președinte, Academia de  

Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești“; 
-domnul profesor dr. Ioan Jelev, vicepreședinte, Academia de  

Științe Agricole și Silvice „ Gheorghe Ionescu-Sisești“; 
 -doamna Cristina Negre, secretar științific, Secția Zootehnie, 
Academia de Științe Agricole și Silvice „ Gheorghe Ionescu-Sisești“; 
 -domnul Marius Florin Cacuci, Asociația Crescătorilor de 
Bivoli, filiala Bihor; 
 -domnul Dumitru Gabriel Cacuci, Asociația Crescătorilor de 
Bivoli, filiala Bihor; 
 -domnul Cristian Vlădău, Asociația Crescătorilor de Bivoli, 
filiala Cluj. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  

Domnia sa a informat Comisia de solicitarea domnului deputat 
Tinel Gheorghe cu privire la analiza stadiului implementării 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Domnul 
președinte Stănescu a propus ca în ședința din data de 12 martie 2019 
să adreseze o invitație domnului Adrian - Ionuț Chesnoiu, director 
general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale la Comisie 
pentru a prezenta această situație. 

Propunerea domnului președinte a fost adoptată de toți 
membrii Comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind 
aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în 
sectorul de creștere a bubalinelor (PLx. 133/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de 
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a 
bubalinelor, program multianual de susţinere a activităţii de 
reproducţie în sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care 
desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie a bivoliţelor, prin 
investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme noi sau în 
ferme aflate în activitate, precum şi de stimulare a asocierii în 
cooperative. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat fiind repartizat 
și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

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 Ioan Sorin Roman. 

În urma  dezbatererilor pe articole, a proiectului de lege mai sus 
menționat, s-a hotărât ca votul final să fie dat în următoarea ședință. 
 
        Lucrările au continuat în ziua de 6 martie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman (raport:  PLx 546/2018). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat  Cristian Ghinea  înlocuit de domnul 
deputat Nicolae Daniel Popescu  a fost absent. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 martie 2019, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman (raport:  PLx 546/2018). 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei.  
 Domnii deputați Cristian Ghinea ( înlocuit de domnul deputat 
Nicolae Daniel Popescu) și Loránd-Bálint Magyar au fost absenți. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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