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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 18.06.2019
Nr. 4c-5/315 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 11, 12 și 13 iunie 2019 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11, 12 
și 13 iunie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și 
familie; PLx. 468/2012).  

2.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (raport: 
PLx. 221/2017). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx. 23/2017). 

4.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). 
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Lucrările şedinţei din ziua de 11 iunie 2019 au avut 
următoarea ordine de zi: 

 
1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (raport: 
PLx. 221/2017). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Giorgian Pop, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, 
Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, 
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnul deputat  
Cristian Ghinea    a fost absent. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Mia Toma , director general, Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Maria Gheorghiță, șef serviciu, Agenţia Naţională 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. 
Constantinescu"; 

-domnul Ioan Fetea, președinte, Asociaţia Crescătorilor de 
Albine; 

-domnul Constantin Dobrescu, vicepreședinte, Federaţia 
asociaţiilor apicole din România-ROMAPIS. 

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

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii apiculturii 
nr.383/2013, în scopul prevenirii comerţului cu miere şi produse 
apicole falsificate. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 

Domnia sa a precizat că amendamentele propuse spre aprobare 
au rezultat în urma corespondenței avute cu reprezentanții Comisiei 
Europene. 

Au urmat dezbateri generale. 
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 Lucrările au continuat în ziua de 12 iunie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și 
familie; PLx. 468/2012).  

2.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (raport: PLx. 221/2017). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx. 23/2017). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Giorgian Pop, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, 
Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, 
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.Domnul deputat  
Cristian Ghinea a fost absent. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Daniel-Constantin Coroamă, secretar de stat, 

Ministerul Apelor și Pădurilor; 
-domnul  Constantin Corduneanu, șef serviciu, Regia Națională 

a Pădurilor Romsilva. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
Primul punct de pe ordinea de zi Proiectul de Lege privind 

suplimentele alimentare (PLx 468/2012) care urma să fie dezbătut în 
ședință comună cu Comisia pentru sănătate și familie a fost amânat 
pentru o ședință viitoare. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PLx. 
221/2017). 

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 Sorin Ioan Roman. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat un vot împotrivă și 1 abținere), 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx. 23/2017). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și  are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010, în sensul consolidării 
cadrului legal, precum şi al întăririi capacităţii de control privind 
integritatea fondului forestier naţional, trasabilitatea materialelor 
lemnoase şi lupta împotriva tăierilor fără drept de masă lemnoasă din 
lemnul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile 
din afara acestuia. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

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 Terea. 

Au urmat dezbateri pe articole. 
 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 iunie 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 23 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Giorgian Pop, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, 



5 
 

Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, 
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnii deputați  Cristian Ghinea  și Loránd-Bálint Magyar au 
fost absenți. 
  
            PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
      Alexandru STĂNESCU                       Dan Ciocan 
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