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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 12.02.2019
Nr. 4c-5/38  

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 5, 6 și 7 februarie 2019 
 

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

1.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind câinii 
salvamontiști (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională; PLx 511/2017). 

2.Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor comerciale (raport: PLx 467/2016). 

3.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru 
modficarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 23/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 5 februarie 2019 au avut 

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

salvamontiști (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională; PLx 511/2017). 
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2.Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor comerciale (raport: PLx 467/2016). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 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, Nicolae Daniel Popescu,  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 și a fost 
înlocuit la dezbateri de domnul deputat Nicolae Daniel Popescu. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat,  Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- doamna Camelia Stuparu, director, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Octavian Ilișoi, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind 

câinii salvamontiști (PLx 511/2017). 
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind 
unităţile canine de intervenţie la avalanşă, constituite potrivit 
recomandărilor Comisiei Internaţionale de Salvare Alpină (ICAR-
CISA). Astfel, unitatea canină de intervenţie la avalanşă este 
echipajul compus dintr-un câine şi salvamontistul/jandarmul său, 
echipaj care a parcurs formele de pregătire specifice în cadrul 
Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România, respectiv 
Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea din Sibiu”, respectând 
întocmai regulamentul acestora şi care a absolvit la zi verificările 
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anuale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

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 Dănuț Păle.  

În absența reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne care 
au transmis amendamente la proiectul de lege dezbaterea acestuia a 
fost amânată o săptămână. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 
privind comercializarea produselor comerciale (raport: PLx 
467/2016). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
unor prevederi din Legea nr.321/2009, în sensul introducerii unor 
dispoziţii noi în vederea susţinerii accesului producătorilor români şi 
în special, al producătorilor locali la marile lanţuri de retail. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate a fost desemnat domnul deputat Ioan Dîrzu. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere), întocmirea unui raport 
de respingere a propunerii legislative mai sus menționate, întrucât pe 
agenda Comisiei se mai află un proiect de lege (Plx 411/2016)  cu 
același obiect de reglementare .  

În încheierea dezbaterilor, domnul deputat Nechita-Adrian 
Oros, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură a solicitat 
invitarea reprezentanților Agenției de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură la o analiză privind noile condiții de acordare a ajutorul 
național tranzitoriu pentru crescătorii de animale.  
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        Lucrările au continuat în ziua de 6 februarie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru 
modficarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 23/2017). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 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,  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. 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 februarie 2019, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru 
modficarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 23/2017). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 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,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, 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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