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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 12.09.2017
Nr.
4c-4/395

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29, 30 și 31 august 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de
28, 29, 30 și 31 august 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unui teren din fondul forestier proprietate publică a
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva,
Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de
investiţii ”Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi
apărări pe maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075,
localitatea Ion Creangă” (raport comun: Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PLx. 455/2011).
3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru
completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru
modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun: Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic; PLx. 172/2017).
4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor animale (raport: PLx. 467/2016).
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5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor animale (raport: PLx. 411/2016).
6. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative „Legea
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).
Lucrările şedinţei din ziua de 29 august 2017 au avut
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 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Cristian Ghinea a fost absent.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 august
2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unui teren din fondul forestier proprietate publică a
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva,
Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de
investiţii ”Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi
apărări pe maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075,
localitatea Ion Creangă” (raport comun: Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PLx. 455/2011).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru
completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru
modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun: Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic; PLx. 172/2017).
Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Cristian Ghinea a fost absent.
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Au participat ca invitaţi:
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Traian Petcu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Răzvan Horaţiu Radu, subsecretar de stat,
Ministerul Afacerilor Externe;
- doamna Ruxandra Mangu, consilier, Ministerul Afacerilor
Externe;
- doamna Miruna Năstase, consilier, Ministerul Afacerilor
Externe;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan
Munteanu, președintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unui teren din fondul forestier proprietate publică a
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva,
Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de
investiţii ”Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi
apărări pe maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075,
localitatea Ion Creangă” (raport comun: Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PLx. 455/2011).
Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare
scoaterea, prin derogare de la prevederile art. 35, 37 şi 41 din Legea
nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietate
publică a statului şi trecerea acestora din administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor „Romsilva”, Direcţia Silvică Neamţ, în
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ pentru realizarea
obiectivului de investiţie „protecţia şi consolidarea infrastructurii,
calibrare albie şi apărarea noului pod în localitatea Ion Creangă.
Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în data
de 28.02.2012, însă nu a fost promulgat de Preşedintele României,
acesta solicitând reexaminarea proiectului.
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Senatul României, în şedinţa din 17 septembrie 2012, a
reexaminat legea şi a admis cererea formulată de Preşedintele
României şi, în consecinţă, a respins proiectul de lege sus
menţionat.
La Camera Deputaţilor proiectul de lege a fost repartizat
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în
vederea întocmirii raportului comun.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 5
aprilie 2016 a adoptat cererea de reexaminare formulată de
Preşedintele României şi a respins legea, întocmind un raport
preliminar înlocuitor de respingere.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură au
hotărât, în unanimitae de voturi, întocmirea unui raport comun
înlocuitor.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru
completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru
modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006.
Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege este repartizat şi comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic în vederea întocmirii raportului comun.
Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare, prin
modificările şi completările aduse, prevenirea introducerii virusului
pestei porcine africane în ţara noastră, şi, totodată combaterea
riscurilor la adresa securităţii şi siguranţei alimentelor. Raportul
comun a fost retrimis din plen celor două comisii, în vederea
întocmirii unui raport comun înlocuitor.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură au
hotărât, în unanimitae de voturi, întocmirea unui raport preliminar
înlocuitor.
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Lucrările au continuat în ziua de 30 august 2017, având
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor animale (raport: PLx. 467/2016).
2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor animale (raport: PLx. 411/2016).
Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Cristian Ghinea a fost absent.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Marcel Bogdan Pandelică, preşedinte, Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;
- domnul Traian Petcu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Emil Niţă, vicepreşedinte, Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor;
- domnul Florin Căpăţână, vicepreşedinte, Asociaţia Marilor
Reţele Comerciale din România, Director Relații instituționale și
dezvoltare durabilă, Carrefour;
- domnul Sorin Minea, preşedinte, Federaţia Romalimenta;
- domnul George Bădescu, director executiv, Asociaţia
Marilor Reţele Comerciale din România;
- domnul Dorin Cojocaru, preşedinte, Asociaţia Patronală
Română din Industria Laptelui;
- doamna Alina Vlădoianu Teau, vicepreşedinte, Asociaţia
Marilor Reţele Comerciale din România, Director Legal Affairs,
Mega Image;
- domnul Emil Dumitru, preşedinte, Federaţia Naţională
PROAGRO România;
- doamna Julia Leferman, director general, Asociaţia Berarii
României;
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- domnul Mihai Sauciuc, manager afaceri publice, Asociaţia
Berarii României;
- doamna Anca Petre, consilier, Consiliul Concurenţei;
- doamna Roxana Iliescu, inspector, Consiliul Concurenţei;
- domnul Dan Ioan Pencu, inspector, Consiliul Concurenţei;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan
Munteanu, președintele Comisiei.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
ambele propuneri legislative au fost respinse de Senat şi au ca
obiect de reglementare introducerea unor reguli care să asigure
accesul pe piaţă a tuturor producătorilor locali, zonali şi naţionali,
precum şi reapariţia pe piaţă a produselor româneşti cât şi
readucerea preţurilor acestora la un nivel decent.
De asemenea, domnul Anton Păştinaru a informat Comisia cu
privire la solicitarea adresată de Comisia Europeană autorităţilor
române referitor la modificarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare, prin Legea nr. 150/2016.
În solicitarea adresată de Comisia Europenă se aprecia ca fiind
posibil ca Legea nr. 321/2009, modificată, să încalce dreptul
Uniunii Europene, mai concret dispoziţiile privind libera circulaţie a
mărfurilor, obstrucţionând astfel comerţul în interiorul Uniunii
Europene, restricţionând importurile de produse agricole şi
alimentare din alte state membre, ameninţând comerţul cu
amănuntul al produselor alimentare din România.
În 16 februarie 2017, Comisia Europeană a comunicat
autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere şi a invitat
totodată Guvernul României să îşi prezinte observaţiile.
Elaborarea unui punct de vedere îi revine Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu
privire la observaţiile Comisiei Europene din scrisoarea de punere
în întârziere.
În urma dezbaterilor generale membrii comisiei au hotărât în
unanimitate de voturi amânarea celor două propuneri legislative
pentru o şedinţă viitoare.
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 august
2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative „Legea
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).
Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Cristian Ghinea a fost absent.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Maria Gheorghiţă, director, Agenţia Naţională
pentru Zootehnie „Prof. Dr. Ghe. K. Constantinescu”;
- domnul Georgică Nica, director, Agenţia Naţională pentru
Zootehnie „Prof. Dr. Ghe. K. Constantinescu”;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan
Munteanu, președintele Comisiei.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
comisia că propunerea legislativă a fost respinsă de Senat şi vizează
creşterea şi ameliorarea animalelor, având ca scop asigurarea
continuităţii desfăşurării acestor activităţi la nivel superior,
menţinerea şi sporirea valorii de ameliorare şi a diversităţii genetice
a animalelor, conservarea fondului genetic al speciilor autohtone şi
a efectivelor de animale existente, precum şi asigurarea alinierii la
standardele internaţionale.
În urma dezbaterilor generale membrii comisiei au hotărât în
unanimitate de voturi amânarea propunerii legislative pentru o
şedinţă viitoare.

PREŞEDINTE,
Ioan MUNTEANU

SECRETAR,
Dan Ciocan
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