Gabriela
-Amalia
Ciurea

Digitally signed by
Gabriela-Amalia Ciurea
DN: c=RO, st=Romania,
l=Bucuresti, o=Camera
Deputatilor, ou=Comisia
agricultura, cn=GabrielaAmalia Ciurea,
email=gabriela.ciurea@cd
ep.ro
Date: 2017.11.06 11:02:15
+02'00'

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 06.11.2017
Nr.
4c-4/532

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 octombrie 2017

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25 şi
26 octombrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. 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).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea
art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice (raport: PLx. 315/2017).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea
unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii
de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti,
judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi administrarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului,
judeţul Ilfov (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; PLx. 313/2017).
4. Dezbaterea și analiza Propunerii Legislative privind protejarea
suprafeţelor forestiere din România (raport comun cu: Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic;
PLx. 324/2017).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului 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
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statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în
administrarea consiliilor locale ale acestora (raport: PLx. 261/2017).
6. Participarea membrilor Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la Expoziţia
Indagra 2017.
Lucrările şedinţei din ziua de 24 octombrie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1. 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).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea
art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice (raport: PLx. 315/2017).
3.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea
unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii
de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti,
judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi administrarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului,
judeţul Ilfov (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; PLx. 313/2017).
4. Dezbaterea și analiza Propunerii Legislative privind protejarea
suprafeţelor forestiere din România (raport comun cu: Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic;
PLx. 324/2017).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului 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 (raport retrimis din plen:
PLx. 261/2017).
Au fost prezenţi 25 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei.
Au participat ca invitați:
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
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- domnul Istrate Şteţco, secretar de stat, Ministerul Apelor şi
Pădurilor;
-domnul Dragoş Ciprian Pahonţu, director general, Regia
Naţională a Pădurilor ROMSILVA;
- domnul Dan Iacob, director, Ministerul Apelor şi Pădurilor;
-domnul Marius Octavian Popa, comisar general adjunct, Garda
Naţională de Mediu;
-domnul Nicolae Badea, director general adjunct, Garda Naţională
de Mediu;
-domnul Dumitru Georgescu, consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
-domnul Adrian Zarzară, consilier juridic, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Mihail Păun, consilier juridic, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
-doamna Ioana Hristescu, consilier, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
-domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte, Academia de Ştiințe
Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești;
-doamna Ana Măiţă, purtător de cuvânt, Asociaţia Iniţiativa pentru
Responsabilitate Civică;
-domnul Dănuţ Alexandru Drăgulin, director, Serviciul Public
pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân Călăraşi;
-doamna Cosmina Cerva, avocat, Mişcarea Dreptate pentru
Animale;
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, preşedintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
şi completarea Legii nr.205/2004, în sensul majorării limitelor speciale
ale pedepselor şi ale amenzilor contravenţionale prevăzute în actul
normativ de bază. Proiectul a fost adoptat de Senat şi a fost repartizat şi
Comisiei Juridice, de disciplină şi imunitîţi în vederea întocmirii
raportului comun.
În urma dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu
amendamete admise şi respinse.
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Lucrările au continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de Lege
pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (raport: PLx.
315/2017).
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea
art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un alineat nou, alin. (34), în sensul de a nu fi afectate
plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul
politicii agricole comune, în situaţia în care se constată o contaminare
accidentală cu substanţe care nu se regăsesc în Anexele nr. 1 şi 2 din
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor ecologice. Proiectul de lege, mai sus
menţionat, a fost adoptat de Senat.
În urma dezbaterilor generale s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
amânarea votului final pentru o săptămână.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi
Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Pământului, judeţul Ilfov.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi are ca obiect de
reglementare transmiterea unui teren, aflat în domeniul public al statului,
din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi
Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în administrarea Institutului
Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul
Ilfov. Proiectul a fost repartizat şi Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
întocmirea unui raport preliminar cu amendamente.
Şedinţa a continuat cu dezbaterea și analiza Propunerii
Legislative privind protejarea suprafeţelor forestiere din România.
Proiectul are ca obiect de reglementare interzicerea exportului de
materiale lemnoase de pe teritoriul României. Proiectul a fost respins de
Senat şi a fost repartizat şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
precum şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
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În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
întocmirea unui raport preliminar de respingere care va fi înaintat celor
două comisii.
Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea şi analiza
Proiectului 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.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege a fost retrimis din plen, în temeiul art. 70
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat pentru corelare cu
legislaţia silvică în vigoare. Proiectul de lege are ca obiect de
reglementare 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 – Romsilva în domeniul public al unor unităţi
administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora,
cu modificările şi completările ulterioare.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 octombrie 2017,
având următoarea ordine de zi:
Participarea membrilor Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice la Târgul INDAGRA 2017.
Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a fost absent.
Târgul internaţional de produse şi echipamente în domeniul
agriculturii, horticulturii, viticulturii, zootehniei, sistemelor de irigații,
sere și solarii, cea mai importantă manifestare cu profil agricol
organizată în România este conceput și organizat de Romexpo alături de
Camerele de Comerț și Industrie din România.
La târg au participat, anul acesta, în jur de 800 de expozanți. Pe
perioada desfăşurării târgului au avut loc sesiuni de comunicări pe
diverse teme de interes pentru participanţii la târg.
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 octombrie 2017,
având următoarea ordine de zi:
Participarea membrilor Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice la Târgul INDAGRA 2017.
Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a fost absent.

PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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