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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 06.11.2018             
Nr. 4c-5/646 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 23, 24 și 25 octombrie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24 
și 25 octombrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative „Legea 
zootehniei” (raport: Plx 581/2014). 

2.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți 
atmosferici (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  
PLx 502/2018). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru abrogarea 
lit.a) a art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții (aviz pentru: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități;  PLx 521/2018). 

4.Dezbaterea și avizarea  Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes national, județean, local (aviz pentru: Comisia juridică, de 
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disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului ; PLx 520/2018). 

5.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru 
modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 23 octombrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative „Legea 

zootehniei” (raport: Plx 581/2014). 
2.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului 

de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți 
atmosferici (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  
PLx 502/2018). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru abrogarea 
lit.a) a art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții (aviz pentru: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități;  PLx 521/2018). 

4.Dezbaterea și avizarea  Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes national, județean, local (aviz pentru: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului ; PLx 520/2018). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei.  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Horia Grama, președinte, Agenţia Nucleară şi pentru 
Deşeuri Radioactive; 
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 -domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Emil Florin Albotă, inspector general, Inspectoratul 
de Stat în Construcții; 
 -domnul Ionuț Cotorcea, director juridic, Inspectoratul de Stat 
în Construcții; 
 -domnul Iacob Lelior, director general, Agenţia Naţională 
pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. 
Constantinescu"; 
 -doamna Maria Gheorghiță, director, Agenţia Naţională pentru 
Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. 
Constantinescu"; 
  -doamna Dorina Simona Mocanu, director general, Ministerul 
Mediului; 
 -doamna Felicia Ioana, șef serviciu, Ministerul Mediului; 
 -doamna Eugenia Daniela Pineta, șef serviciu, Ministerul 
Mediului; 
 -domnul Bogdan Onofrei, consilier, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice. 

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

Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost propunerea 
legislativă  „Legea zootehniei” (raport: Plx 581/2014).  

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unui 
cadru juridic unitar în domeniul zootehniei. Astfel, propunerea 
legislativă vizând creşterea şi ameliorarea animalelor, având ca scop 
asigurarea continuităţii desfăşurării acestor activităţi la un nivel 
superior sau pentru menţinerea şi sporirea valorii de ameliorare şi a 
diversităţii genetice a animalelor. Senatul a respins propunerea 
legislativă.  
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
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completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor pe articole s-a hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-a înregistrat 1 abținere) întocmirea unui raport de adoptare 
cu amendamente admise și amendamente respinse care se regăsesc în 
anexele la raport. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  și avizarea, în procedură de 
urgență, a Proiectului de Lege privind reducerea emisiilor naționale 
de anumiți poluanți atmosferici (aviz pentru: Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic;  PLx 502/2018) . 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare  transpunerea în legislaţia 
naţională a prevederilor Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea 
emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici, de modificare a 
Directivei 2003/35/CE şi de abrogare a Directivei 2001/81/CE, în 
scopul stabilirii unor angajamente de reducere a emisiilor atmosferice 
antropice de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuşi 
organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3) şi particule fine 
în suspensie (PM2,5) la nivelul statelor membre şi instituirii obligaţiei 
de elaborare, adoptare şi punere în aplicare a unor programe naţionale 
de control al poluării atmosferice, precum şi a monitorizării şi 
raportării emisiilor şi a impactului poluanţilor respectivi asupra 
ecosistemelor. Senatul a adoptat proiectul de lege mai sus menționat.  
 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 Tinel Gheorghe. 
 În urma dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei  au hotărât 
,în unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil care va fi 
înaintat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, sesizată în fond. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea și avizarea Proiectului de 
Lege pentru abrogarea lit.a) a art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții (aviz pentru: Comisia 
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pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 
juridică, de disciplină și imunități;  PLx 521/2018) . 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare  abrogarea art. 24 lit.a) din 
Legea nr.50/1991, care se referă la sancţiuni pedepsite cu închisoare, 
deoarece  legea prevede sancţiune cu contravenţii pentru literele b), 
c), e) şi g), într-un cuantum menit să se descurajeze demararea unor 
lucrări fără autorizaţie de construire.  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  Sorinel Marian Vrăjitoru. 
 În urma dezbaterilor pe articole, membrii comisiei au hotărât 
în unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz negativ care va fi 
înaintat Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, sesizate în 
fond. 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi dezbătuat a fost avizarea 
Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes national, județean, local  
(aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului ; PLx 
520/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.255/2010, în sensul declarării ca lucrări de utilitate publică, 
a lucrărilor de interes naţional pentru realizarea infrastructurii 
destinate depozitării definitive, în siguranţă, a deşeurilor radioactive 
şi a combustibilului nuclear uzat, rezultate din funcţionarea şi 
dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice existente pe teritoriul 
naţional. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.  
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 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  Ionuț Simionca. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, sesizate în fond.  
 
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 24 octombrie 2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru 
modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei.  
  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25  octombrie  
2018, având următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru 
modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a fost absent.   
   

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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