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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 04.10.2017
Nr.
4c-4/435

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 19, 20 și 21 septembrie 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de
19, 20 și 21 septembrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic; PLx. 132/2017).
2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea”
Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru
Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (raport comun cu
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport ;PLx. 263/2017).
3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr 205/2004 privind protecţia animalelor (raport
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx.
513/2016).
4. Dezbaterea şi analiza
proiectul de Lege pentru
modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea
unor drumuri forestiere şI a lucrărilor de corectare a torenţilor din
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domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale
acestora ( PLx. 261/2017).
Lucrările şedinţei din ziua de 19 septembrie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic; PLx. 132/2017).
2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea”
Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru
Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (raport comun cu
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport ;PLx. 263/2017).
Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnii deputaţi Cristian Ghinea şi Csaba-István
Sebestyén au fost absenţi.
Au participat ca invitați:
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Adriana Petcu, secretar de stat, Ministerul Apelor şi
Pădurilor;
- domnul Nicolae Dimulescu, preşedinte Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură;
- domnul Ioan Pruteanu, consilier juridic Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură;
- doamna Luiza Bratu, consilier juridic, Ministerul Apelor şi
Pădurilor;
- doamna Mariana Munteanu, preşedinte, Patronatul Peştelui
din România;
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- domnul Neculai Şelaru, preşedinte, Asociaţia Generală a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;
- domnul Mugurel Drăgănescu, preşedinte executiv, Asociaţia
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;
- domnul Vladimir Talpeş, director, Asociaţia Generală a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;
- domnul Emil Dumitru – preşedinte, Federaţia Naţională
PRO AGRO România;
- domnul Ştefan Pădure – vicepreşedinte, Federaţia Naţională
PRO AGRO România;
- domnul Toni-Valentin Radu – şef serviciu, Ministerul
Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei
Române;
- domnul George Vitzu Ionescu – membru Consiliul Director
Societatea Comercială Pelicanul, Societate cu Răspundere Limitată;
- domnul Ioan Ghere – membru consiliul director Societatea
Comercială Piscicola, Societate pe Acţiuni Satu Mare;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare aspecte
referitoare la armonizarea cu terminologia de specialitate din
regulamentele Uniunii Europene, precum şi clarificarea regimului
juridic al unor terenuri preluate de la Administraţia Domeniilor
Statului, aflate în domeniul public sau privat al statului. Proiectul de
lege a fost adoptat de Senat, iar la Camera Deputaţilor a fost
repartizat şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic care a
întocmit un raport preliminar de adoptare cu amendamente. De
asemenea, la acest proiect au fost depuse amendamente de domnul
deputat
Loránd-Bálint Magyar şi de Asociaţia Generală a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România.
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Au urmat dezbateri pe articole în urma cărora, domnii deputaţi
au solicitat clarificări în privinţa situaţiei lacurilor cu drept de
folosinţă unică, piscicultura, aflate în administrarea Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, precum şi situaţia lacurilor
de acumulare care au drept de folosinţă piscicultura aflate în
administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o şedinţă viitoare.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative
privind înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai
Cristea” Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central
pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea”
Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru
Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. Propunerea
legislativă a fost respinsă de Senat, iar la Camera Deputaţilor a fost
repartizată şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
De asemenea domnul Păştinaru a perecizat că soluţia
legislativă este deja prevăzută în legislaţie, fiind reglementată prin
art. 54 alin.(19) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu
modificările şi completările ulterioare.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitaetae de voturi,
întocmirea unui preraport de respingere, care va fi înaintat Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20
septembrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr 205/2004 privind protecţia animalelor (raport
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comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx.
513/2016).
Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnii deputaţi Cristian Ghinea şi Csaba-István
Sebestyén au fost absenţi.
Au participat ca invitați:
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna dr. Adina Ciurea, şef serviciu, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
-domnul Dumitru Georgescu, consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Dănuţ Alexandru Drăgulin, director, Serviciul
Public pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân Călăraşi;
- doamna biol. Dana Canari, vicepre;edinte, Federaţia
Grădinilor Zoologice şi Acvariilor din România;
- domnul dr. Liviu Teodorescu, membru, Federaţia Grădinilor
Zoologice şi Acvariilor din România;
- doamna Carmen Arsene, preşedinte, Federaţia Naţionala
pentru Protecţia Animalelor;
- doamna Ana Măiţă, purtător de cuvânt, Asociaţia Iniţiativa
pentru Responsabilitate Civică;
- doamna Cosmina Cerva, avocat, Mişcarea Dreptate pentru
Animale;
- doamna Georgiana Neagu, membru, Mişcarea Dreptate
pentru Animale;
- domnul Vlad Zamfirescu, Asociaţia Pro Civilizaţie – fără
maidanezi;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect modificarea şi
completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor,
republicată, în sensul majorării limitelor speciale ale pedepselor şi
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ale amenzilor contravenţionale prevăzute în actul normativ de bază.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar la Camera Deputaţilor a
fost repartizat şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care a
întocmit un raport preliminar de adoptare cu amendamente.
Au urmat dezbateri generale asupra proiectului de lege,
urmate de dezbateri pe articole în Subcomisia înfiinţată, în
conformitate cu articolul 47 litera e) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat. Din Subcomisie au facut parte următorii
deputaţi: Alexandru Stănescu, Păle Dănuţ, Nechita-Adrian Oros,
Ionuţ Simionca, Csaba-István Sebestyén şi Loránd-Bálint Magyar.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
reluarea dezbaterilor, pe articole, într-o şedinţă ulterioară.
Lucrările au continuat în ziua de 21 septembrie 2017, având
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza
proiectul de Lege pentru
modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea
unor drumuri forestiere şI a lucrărilor de corectare a torenţilor din
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale
acestora ( PLx. 261/2017).
Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnii deputaţi Cristian Ghinea, Csaba-István Sebestyén
şi Loránd-Bálint Magyar au fost absenţi.
A participat ca invitat:
- domnul Istrate Şteţco, secretar de stat, Ministerul Apelor şi
Pădurilor;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect modificarea alin.(2) al
art. 5 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri
forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public
al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor –
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Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, în sensul
exceptării de la interdicţia de schimbare a categoriei de folosinţă
silvică şi a destinaţiei pentru terenurile prevăzute la art. 2 în vederea
realizării sau extinderii lucrărilor din categoria drumuri de interes
naţional, judeţean sau local. Proiectul a fost adoptat de Senat.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
întocmirea unui raport de respingere, întrucât promovarea
proiectului de lege ar conduce la un paralelism legislativ, deoarece
reglementrea se regăseşte în Legea 175/2017.

PREŞEDINTE,
Alexandru STĂNESCU

SECRETAR,
Dan Ciocan
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