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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 11.12.2017
Nr. 4c-4/656 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22 și 23 noiembrie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 22 
și 23 noiembrie  2017, având următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene (raport 
comun cu : Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  ; PLx. 
378/2017). 

2.Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege privind 
combaterea ambroziei (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 407/2017). 

3.Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea 
și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx. 
394/2017). 

4.Dezbaterea și analiza,  Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx. 199/2015). 
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5. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind 
modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și 
exercitarea profesiunii de medic veterinar (raport comun cu: Comisia 
pentru sănătate și familie; PLx. 450/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 21 noiembrie  2017 au avut 

următoarea ordine de zi: 
 

 1.Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene (raport 
comun cu : Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  ; PLx. 
378/2017). 
 2.Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege privind 
combaterea ambroziei (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 407/2017). 
 3.Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea 
și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx. 
394/2017). 

 Au fost prezenţi 25 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei.  

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
         -domnul Nicolae Tudose,secretar de stat, Ministerul Dezvoltării 
Regionale,  Administrației Publice și Fondurilor Europene ; 
          -doamna Vasilica Baciu, director, Ministerul Dezvoltării 
Regionale,  Administrației Publice și Fondurilor Europene ;  
        -domnul Dorin Cojocaru, președinte, Asociația Patronală 
Română din Industria Laptelui; 
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          -doamna Simona Corina Popa, consilier,  Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
          -domnul Mircea Nicolae Badea, director general adjunct, 
Garda Naționlă de Mediu; 

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

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene.  

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat  că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, în 
încurajarea consumului de fructe și legume în școli, respectiv de 
distribuire a laptelui în școli, sub aceleași reguli și principii de 
implementare instituite de regulamentele Uniunii Europene, în 
vederea abordării unitare a unui cadru juridic și financiar comun 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice urmărite de Politica 
Agricolă Comună. Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat şi a fost 
repartizat şi Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege și întocmirea 
unui raport preliminar cu amendamente admise care va fi transmis 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de Lege 
privind combaterea ambroziei. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat  că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor 
obligații în sarcina proprietarilor sau a deținătorilor de terenuri, îîn 
scopul distrugerii buruienii Ambrosia artemisiifolia și evitarea 
răspândirii acesteia, având în vedere efectele nocive  ale polenului 
acestei plante. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost 
repartizat și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
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  De asemenea domnul Păștinaru a informat Comisia că domnul 
deputat  Loránd-Bálint Magyar  a depus amendamente la acest proiect 
de lege. 

La dezbateri a participat în calitete de inițiator doamna deputat 
Florica Cherecheș care a semnalat faptul că pe lângă exemplele de 
bune practici din satatele membre ale Uniunii Europene un rol 
important îl reprezintă metodele de prevenție care constau atât în 
nivelul de conștieintizare a populației cât și limitarea răspândirii și 
introducerii în zone neinfestate a  plantei  Ambrosia artemisiifolia. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege și întocmirea 
unui raport preliminar cu amendamente admise care va fi transmis 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de Lege 
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind 
organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor 
de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat  că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 55/2017. Senatul a adoptat 
proiectul de lege. 

Domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale a solicitat amânarea dezbaterii 
proiectului de lege. într-o ședință viitoare. 

Membrii Comisiei au hotărât, în  unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru  o ședință 
viitoare. 

 



5 
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 noiembrie 
2017, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza,  Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx. 199/2015). 

Au fost prezenţi 25 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei.  

 Au participat ca invitați: 
-domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

-domnul Vasile Bălțățeanu, director, Agenția Națională pentru 
Pescuit și Acvacultură; 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul și acvacultura. 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia  că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art. 62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul și acvacultura, în sensul permiterii 
pescuitului comercial, reținerii la bord, transbordării, descărcării și 
comercializării resurselor acvatice vii sub dimendsiunea minimă 
legală, dacă reprezintă mai mult de 10% din captură. Senatul a 
adoptat proiectul de lege. 

De asemenea, domnul Păștinaru a precizat că raportul 
preliminar al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic este unul 
de respingere. 

În urma dezbaterilor  membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun înlocuitor de 
respingere, întrucât  propunerile din această iniţiativă au fost preluate 
ca amendamente în raportul comun, al Comisiei pentru agricultură și 
cel al Comisiei pentru mediu, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL.x 
132/2017). 

 

 Lucrările au continuat în ziua de 23 noiembrie 2017, având 
următoarea ordine de zi:  

1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind 
modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și 
exercitarea profesiunii de medic veterinar.  

Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat  Adrian-Claudiu Prisnel a fost absent. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 

Dan CIOCAN 
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