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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 16 şi 18 iunie 2015
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de
16 şi 18 iunie 2015, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (raport; PL.x 412/2015).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
etichetarea produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză
(raport; Pl.x 342/2015).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind prima
intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL. x 334/2015).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii
(raport; Pl.x 384/2014).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x
243/2014).
6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal (aviz; Pl.x 436/2015).
Lucrările şedinţei din data de 16 iunie 2015 au avut
următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
etichetarea produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză
(raport; Pl.x 342/2015).
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2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (raport; PL.x 412/2015).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind prima
intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL. x 334/2015).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii
(raport; Pl.x 384/2014).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 de membri
ai comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz
Liviu, Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel,
Anton Marin, Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ,
Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea
Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir
Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Gireadă
Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, LazaMatiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril,
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu
Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. Au absentat,
motivat, domnul deputat Daniel Constantin şi domnul deputat
Marian Ghiveciu, aflat în concediu de odihnă.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- doamna Daniela Tănase – şef serviciu, Ministerul
Finanţelor Publice;
- domnul deputat Daniel Iane – iniţiator Pl.x 384/201.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
privind etichetarea produselor alimentare care conţin gluten şi/sau
lactoză (Pl.x 342/2015).
Domnul deputat Nechita Stelian Dolha, raportor, a prezentat
proiectul de lege.
Doamna Lenuţa Ichim, vicepreşedinte ANSVSA – a precizat
că Guvernul nu susţine proiectul de lege. În ceea ce priveşte
alimentele care conţin gluten şi/sau lactoză, modalitatea de
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etichetare a acestora este reglementată prin Directiva nr.
2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare
la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare precum şi la
publicitatea acestora, act transpus în legislaţia internă prin
Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor,
cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a afirmat că,
prin comparaţie cu textul propunerii legislative, Regulamentul
European nr. 41/2009 al Comisiei din 20 ianuarie 2009 privind
compoziţia şi etichetarea produselor alimentare adecvate pentru
persoanele cu intoleranţă la gluten, act juridic al Uniunii Europene
aplicabil direct în dreptul statelor membre a devenit aplicabil de la
1 ianuarie 2012. Regulamentul se aplică unei anumite categorii de
produse alimentare, dezvoltate de industria din domeniu şi care
sunt prezentate ca fiind „fără gluten” şi are ca principal scop
reglementarea modalităţii de atenţionare şi, implicit, de protecţie a
acelor persoane, indiferent de vârstă, care prezintă intoleranţă la
gluten.
A propus întocmirea unui raport de respingere. Propunerea a
fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 27 voturi pentru şi 6
voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (PL.x 412/2015).
Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat proiectul
de lege.
Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea unui raport de
respingere. Propunerea a fost votată în unanimitate.
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să se amâne
dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind prima intabulare a
terenurilor agricole şi forestiere (PL. x 334/2015), pentru o analiză
în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având în
vedere importanţa domeniului pe care trebuie să-l reglementeze.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
privind promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi
mijlocii (Pl.x 384/2014).
Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat
propunerea legislativă.
Domnul deputat Petre Daea – a cerut amânarea analizei,
pentru că subiectul abordat este unul destul de important şi la
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finalizarea propunerilor ar fi bine să contribuie cât mai mulţi
membri ai comisiei.
Domnul deputat George Scarlat – a propus ca, în scopul
îmbunătăţirii propunerii legislative, să se constituie o subcomisie,
formată din domnii deputaţi Marin Anton, Petre Daea, Ioan
Cristian Chirteş, Toader Dima, care să analizeze toate aspectele şi
să extindă aria măsurilor care se vor regăsi în forma finală.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 18 iunie 2015,
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x
243/2014).
2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal (aviz; Pl.x 436/2015).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 de membri
ai comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz
Liviu, Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel,
Anton Marin, Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ,
Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea
Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir
Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Gireadă
Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, LazaMatiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril,
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu
Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. Au absentat,
motivat, domnul deputat Daniel Constantin şi domnul deputat
Marian Ghiveciu, aflat în concediu de odihnă.
A participat ca invitat domnul Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x
243/2014).
Domnul deputat Florică Ică Calotă, raportor, a prezentat
proiectul de lege.
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Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul
MADR, a afirmat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a susţinut că nu se justifică
aprobarea propunerii legislative, pentru că preţurile pentru apa
potabilă utilizată sunt foarte mici.
Domnul deputat Petre Daea – a propus respingerea.
Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au
înregistrat 32 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
Pentru Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al
art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x
436/2015), membrii comisiei au aprobat, în unanimitate, acordarea
unui aviz negativ.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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