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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 16.04.2018             
Nr. 4c-4/242 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 27 și 29 martie 2018 
 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27  și 
29 martie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind  Legea 
muntelui (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx 80/2018). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a 
laptelui în zona montană ( raport; PLx 79/2018). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata 
Românească, Brună și Sura de Stepă (raport; PLx 78/2018). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea  stânelor montane (PLx. 
107/2018).  

5. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a 
animalelor în zona montană (PLx 106/2018). 
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6. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, 
spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană (PLx. 
105/2018). 

7. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de 
creștere a bubalinelor (PLx 133/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 27 martie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind  Legea 

muntelui (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx 80/2018). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a 
laptelui în zona montană ( raport; PLx 79/2018). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata 
Românească, Brună și Sura de Stepă (raport; PLx 78/2018). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu 
Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, 
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.  Domnii deputați 
Vasile Gudu și Valeriu-Andrei Steriu au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 
 -domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -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“; 
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-domnul Lazăr Lațu, director general, Agenția Zonei Montane.   
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut, a fost proiectul de 
lege privind  Legea muntelui.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect dezvoltarea durabilă și inclusivă a zonei 
montane, întrucât, Legea muntelui nr. 347/2004 republicată, cu 
modificările ulterioare nu mai este funcțională în prezent. Proiectul 
de lege  a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic. 
 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 Ioan Dîrzu  și Corneliu 
Olar.  
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (înregistrându-se 3 abțineri), adoptarea  
proiectului de lege mai sus menționat și întocmirea unui raport 
preliminar cu amendamente admise și respinse,  care va fi înaintat 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.   
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege privind 
aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de 
colectare a laptelui în zona montană.  
  Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect aprobarea Programului de investiții pentru 
înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană, al cărui 
scop este facilitarea accesului la finanțare a investițiilor pentru 
înființarea  acestor centre. Senatul a adoptat proiectul de lege. 
 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 Vasile Gudu  și Dănuț 
Păle. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, au hotărât în 
unanimitae de voturi, adoptarea proiectului de lege mai sus menționat 
cu  amendamentele admise  și amendamentele respinse care sunt 
cuprinse în raportul Comisiei. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din 
rasele Bălțata Românească, Brună și Sura de Stepă. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect  aprobarea programului multianual de susținere 
a activității în sectorul creșterii taurinelor din rasele Bălțata 
Românească și Brună, prin investiții, pentru realizarea de ferme 
noi/adăposturi noi pentru animale de reproducție, inclusiv pentru 
prima populare, precum și pentru stimularea asocierii în cooperative, 
denumit „Programul de susținere a crescătorilor de taurine din rasele 
Bălțata Românească și Brună“. Senatul a adoptat proiectul de lege. 
 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 Csaba-István Sebestyén  
și  Loránd-Bálint Magyar. 
 Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor asupra proiectului mai sus menționat  pentru o 
altă ședință. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29  martie  2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea  stânelor montane (PLx. 
107/2018).  
 2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a 
animalelor în zona montană (PLx 106/2018). 
 3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, 
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spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană (PLx. 
105/2018). 
 4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de 
creștere a bubalinelor (PLx 133/2018). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu 
Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, 
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.  Domnii deputați 
Vasile Gudu și Adrian Claudiu Prisnel au fost absenți.  
 Au participat ca invitați: 

- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

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

- domnul Lelior Iacob,    director   general,    Agenția Națională   
pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“; 

- domnul Lazăr Lațu, director general, Agenția Zonei Montane; 
- doamna Maria Gheorghiță, director direcție, Agenția Națională  

pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“; 
- domnul Aurel Macarie,     consilier,   Ministerul       Finanțelor  

Publice; 
- domnul Geo Ovidiu Niță,    primar   Comuna Borca,    județul  

 Neamț; 
- domnul Șteofil Creangă, director, Stațiunea de Cercetare- 

Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor, localitatea Dancu județul 
Iași; 

- domnul Ion Anastasiei, președinte, Asociația Crescătorilor de  
Taurine „Valea Sabasei“: 

- domnul Petru Eugen Gonțea, președinte,  Federația   Oierilor de  
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Munte. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură. 
Primul punct dezbătut a fost proiectul de lege privind 

aprobarea Programului de investiții pentru înființarea  stânelor 
montane. 

 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect aprobarea Programului de investiții pentru 
înființarea stânelor montane, pentru perioada 2018-2020, care să 
beneficieze de o politică specifică distinctă, definită conform 
principiilor dezvoltării durabile, și care să vizeze reducerea 
dezechilibrului între zonele mai favorizate și cele montane, în valoare 
totală de 7 milioane 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, raportori ai proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat Ioan Sorin Roman. 

Au urmat dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pe articole pentru 
următoarea ședință.  

Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de 
sacrificare a animalelor în zona montană. Proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de 
investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în 
zona montană, al cărui scop este facilitarea accesului la finanțare a 
investițiilor din zona montană.  

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 
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menționat  au fost desemnați domnii deputați Ioan Dârzu  și Ionuț 
Simionca. 

Au urmat dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pe articole pentru 
următoarea ședință. 

Următorul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de 
lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea 
centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona 
montană. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect aprobarea Programului de investiții pentru 
înfiiințarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii 
în zona montană, al cărui scop este facilitatrea accesului la finanțare 
a investițiilor pentru înființarea acestor centre.    

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 Havrici și 
Marian Sorin Vrăjitoru. 

Au urmat dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pe articole pentru 
următoarea ședință. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectului de 
lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de 
reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect aprobarea programului de susținere a activității 
de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor, program 
multianual de susținere a activității de reproducție în sectorul creșterii 
bivolițelor, pentru fermierii care desfășoară activități de creștere și 
reproducție a bivolițelor, prin investiții pentru realizarea de locuri noi 
de cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate, precum și de 
stimulare a asocierii în cooperative. 
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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 Ică Florică Calotă și 
Nechita Adrian Oros. 

 Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor asupra proiectului privind aprobarea 
Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de 
creștere a bubalinelor în vederea coroborării cu proiectul de lege 
pentru aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine 
din rasele Bălțata Românească, Brună și Sura de Stepă. 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
     Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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