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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 12.09.2017 
Nr. 4c-4/394 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4, 5 și 6 iulie  2017 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3, 

4, 5  și 6 iulie  2017, având următoarea ordine de zi: 
1. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea 

zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).  

 2. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau 
consiliilor judeţene ale acestora (aviz: Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi, PLx. 241/2017). 

3. Studiu individual Legea nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare. 
 

Lucrările şedinţei din ziua de 3 iulie 2017 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea 
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).  
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 A urmat studiu individual asupra Propunerii legislative 
„Legea zootehniei”; Plx 581/2014. 

Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputaţi Cristian Ghinea, Adrian-Claudiu Prisnel 
şi Csaba-István Sebestyén au fost absenţi. 

 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 iulie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea 
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).  
 A urmat studiu individual asupra Propunerii legislative 
„Legea zootehniei”; Plx 581/2014. 

Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputaţi Cristian Ghinea, Adrian-Claudiu Prisnel 
şi Csaba-István Sebestyén au fost absenţi. 

  
Lucrările au continuat în ziua de 5 iulie 2017, având 

următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau 
consiliilor judeţene ale acestora (aviz: Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi, PLx. 241/2017). 

Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputaţi Cristian Ghinea, Adrian-Claudiu Prisnel 
şi Csaba-István Sebestyén au fost absenţi. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  

 S-a trecut la dezbaterea și avizarea, în procedură de urgenţă, 
a Proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 
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Naţionale „Apele Române” în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau 
consiliilor judeţene ale acestora (aviz: Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi, PLx. 241/2017). 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
Comisiei  proiectul de lege care are ca obiect de reglementare 
trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora, 
avizul Comisiei urmînd să fie transmis Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi.  

 În urma dezbaterilor  membrii Comisiei pentru agricultură au 
hotărât, în  unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 iulie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Studiu individual Legea nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare. 

A urmat studiu individual asupra Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare. 

 Au fost prezenţi 20 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputaţi Nechita-Adrian Oros, Cristian Ghinea, 
Adrian-Claudiu Prisnel şi Csaba-István Sebestyén au fost absenţi. 
 

 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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