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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 31.10.2017
Nr.
4c-4/522

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 octombrie 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17, 18
și 19 octombrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a Proiectului
de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol (raport comun cu: Comisia pentru industrii şi servicii; PLx.
239/2017).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind abrogarea
art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997 (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; PLx. 318/2017).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului
prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu:
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 321/2017).
4. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgenţă, a Proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea
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risipei alimentare (aviz: Comisia pentru industrii şi servicii; PLx.
312/2017).
5. Subcomisie dezbaterea şi 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).
6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea
art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic; PLx. 370/2016).
Lucrările şedinţei din ziua de 17 octombrie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a Proiectului
de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol (raport comun cu: Comisia pentru industrii şi servicii; PLx.
239/2017).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind abrogarea
art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997 (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; PLx. 318/2017).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului
prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu:
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 321/2017).
Au fost prezenţi 25 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei.
Au participat ca invitați:
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Viorel Morărescu, director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
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- domnul Dan Iacob, director, Ministerul Apelor şi Pădurilor
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, preşedintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.
Amendamentele dezbătute şi adoptate au fost următoarele:
valabilitatea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol a fost stabilită la şapte ani pentru a se corobora cu valabilitatea
atestatului de producător care este tot de şapte ani de la data emiterii.
În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul sa stabilit obligativitatea organizării de spaţii de vânzare distincte şi
semnalizate corespunzător, în procent de minimum 40% din totalul
spaţiilor de vânzare existente. În perioada decembrie-martie, în
situaţia neocupării structurilor de vânzare de către producători,
temporar, pot fi alocate comercianţilor aceste spaţii, dar eliberate la
solicitarea unui producător agricol în termen de 24 de ore.
În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi (s-a
înregistrat un vot împotrivă şi o abţinere) întocmirea unui raport
preliminar de adoptare cu amendamente care va fi transmis Comisiei
pentru industrii şi servicii.
Lucrările au continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege privind
abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea
art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997.
Proiectul de lege, mai sus menţionat, a fost adoptat de Senat şi a
fost repartizat şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
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În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui raport comun de adoptare.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea
termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi a fost repartizat
şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Proiectul de lege
propune ca termenul privind abrogarea Legii nr. 4/2015 pentru
aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe
picior, prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice se prorogă până la data
de 31 decembrie 2017. De asemenea domnul Păştinaru a prezentat
amendamentul propus de Ministerul Apelor şi Pădurilor: „De la data
de 1 ianuarie 2018 se stabileşte preţul mediu al unui metru cub de
masă lemnoasă pe picior, la valorea de 164 lei.”
Domnul deputat Tinel Gheorghe a solicitat clarificări în privinţa
preţului unui metru cub de masă lemnoasă pe picior practicat în cursul
anului 2017.
Domnul director Dan Iacob a specificat că valoarea unui metru cub de
masă lemnoasă pe picior practicată în cursul anului 2017 este cea
aprobată prin Legea nr. 4/2015 şi este în valoare de 115 lei. De
asemenea domnul director Dan Iacob a explicat conform definiţiei de
la pct. 39 din anexa la Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicată, că
preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior,
reprezintă preţul mediu de vânzare a unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior la nivel naţional determinat pe baza datelor
statistice din anul anterior comunicate de Institutul National de
Statistică din România, se reactualizează anual, valoarea acestuia fiind
necesară în:
1) procedura de scoatere definitivă şi ocupare temporară a
terenurilor din fondul forestier naţional, pentru calculul taxei,
garanţiei şi a celorlalte obligaţii băneşti prevăzute de lege;
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2) procedura de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor
cu destinaţie silvică, pentru calculul taxei echivalente cu taxa
de scoatere definitivă din fondul forestier;
3) procedura de concesionare a terenurilor aferente activelor
vândute de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva,
pentru calculul redevenţei;
4) procedura de stabilire a compensaţiilor reprezentând
contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează,
datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente
silvice;
5) procedura de stabilire a prejudiciilor cauzate fondului forestier
naţional şi, implicit, la calificarea drept infracţiuni sau
contravenţii a faptelor prin care s-au produs aceste prejudicii;
În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi (s-a
înregistrat un vot împotrivă şi patru abţineri) întocmirea unui raport
preliminar de adoptare cu amendamente care va fi transmis Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 octombrie
2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgenţă, a Proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea
risipei alimentare (aviz: Comisia pentru industrii şi servicii; PLx.
312/2017).
2. Subcomisie - dezbaterea şi 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).
Au participat ca invitați:
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-doamna Camelia Stuparu, director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
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-doamna dr. Adina Ciurea, şef serviciu, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
-domnul Dumitru Georgescu, consilier, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Marius Octavian Popa, comisar general adjunct, Garda
Naţională de Mediu;
-domnul Dănuţ Alexandru Drăgulin, director, Serviciul Public
pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân Călăraşi;
-doamna biolog Dana Canari, vicepre;edinte, 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;
-domnul Vlad Zamfirescu, Asociaţia Pro Civilizaţie – fără
maidanezi;
Au fost prezenţi 25 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, preşedintele Comisiei.
S-a trecut la avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea
Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.
Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi are ca obiect de
reglementare suspendarea aplicării prevedrilor legii nr. 217/2016
privind diminuarea risipei alimentare, până la data de 31 decembrie
2017. Demersul se impune ca urmare a neclarităţilor şi
imprevizibilităţilor unor măsuri prevăzute de lege, care conduc la
dificultăţi în aplicarea acesteia.
În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi (s-a
înregistrat un vot împotrivă) întocmirea unui aviz favorabil care va fi
transmis Comisiei pentru industrii şi servicii.
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Şedinţa a continuat cu dezbateri în Subcomisia înfiinţată, în
conformitate cu articolul 47 litera e) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat asupra proiectului de Lege pentru modificarea
Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor. Din Subcomisie au
facut parte următorii deputaţi: Alexandru Stănescu, Păle Dănuţ,
Nechita-Adrian Oros, Ionuţ Simionca, Csaba-István Sebestyén şi
Loránd-Bálint Magyar.
Articolele dezbătute au fost cele cuprinse în Capitolul VII:
Sancţiuni din Legea nr. 205/2004,republicată.
În urma dezbaterilor s-a hotărât întocmirea unui raport
preliminar de adoptare cu amendamente care să fie supus dezbaterii şi
votului în
şedinţa următoare a Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 octombrie
2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea
art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic; PLx. 370/2016).
Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a fost absent.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, preşedintele Comisiei.
În urma dezbaterilor s-a hotărât,în unanimitate de voturi,
întocmirea unui raport comun de respingere.

PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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