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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 5, 6 și 7 decembrie 2017

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 6 și
7 decembrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege privind
transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și
din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul
public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de
investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx
476/2017).
2. Dezbaterea şi analiza, Proiectului de Lege privind aprobarea
Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de
reproducție (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci;
PLx 471/2017).
3. Dezbaterea şi analiza, Proiectului de Lege privind aprobarea
Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație
și de creștere în sectorul avicol (raport comun cu: Comisia pentru
buget, finanțe și bănci; PLx 470/2017).
1

Digitally signed by GabrielaAmalia Ciurea
DN: c=RO, st=Romania,
l=Bucuresti, o=Camera
Deputatilor, ou=Comisia
agricultura, cn=Gabriela-Amalia
Ciurea,
email=gabriela.ciurea@cdep.ro
Date: 2017.12.18 15:25:22 +02'00'

4. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
(raport comun cu: Comisia pentru sănătate și familie; PLx 450/2017).
5. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la
frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru
importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi
condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră
responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii
provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei
pentru animale provenite din ţări terţe (raport: PLx 451/2017).
6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgență, a
Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor
economice ale statului (aviz pentru: Comisia pentru politică
economică, reformă și privatizare).
Lucrările şedinţei din ziua de 5 decembrie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege privind
transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și
din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul
public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de
investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx
476/2017).
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2. Dezbaterea şi analiza, Proiectului de Lege privind aprobarea
Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de
reproducție (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci;
PLx 471/2017).
3. Dezbaterea şi analiza, Proiectului de Lege privind aprobarea
Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație
și de creștere în sectorul avicol (raport comun cu: Comisia pentru
buget, finanțe și bănci; PLx 470/2017).
Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Csaba-István Sebestyén aflat în delegație
externă a fost înlocuit de doamna deputat Izabella Agnes Ambrus.
Au participat ca invitați:
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Ion Roșu, director Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Valeriu Tabără, vicepreședinte, Academia de Științe
Agricole și Silvice-Gheorghe Ionescu Șișești;
-domnul Mihai Nicolescu, vicepreședinte, Academia de Științe
Agricole și Silvice-Gheorghe Ionescu Șișești;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și
din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul
public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de
investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
proiectul de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de
reglementare: transmiterea unei suprafețe de teren de 11, 45 ha din
domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești“ (ASAS) – Institutului
Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr
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Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, în vederea
realizării obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional
de Urgență Brașov“.Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei
juridice, de disciplină și imunități care a înaintat Comisiei pentru
agricultură un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise
și respinse. La dezbateri a participat și domnul deputat Tudor Vlad
Benga care a depus un amendament care nu a fost adoptat.
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege și întocmirea unui
raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse.
Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de
Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de
suine pentru activitatea de reproducție.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
proiectul de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de
reglementare: aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de
suine pentru activitatea de reproducție prin instituirea unei scheme de
ajutor de stat, în perioada 2017-2020. Proiectul de lege a fost
repartizat și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea
votului final pentu ședința următoare.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție,
incubație și de creștere în sectorul avicol.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
proiectul de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de
reglementare: aprobarea Programului de susținere pentru activitatea
de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, al cărui scop
este instituirea unei scheme de ajutor de stat persoanelor juridice,
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor familiare și/sau
întreprinderilor individuale, care dețin exploatații de păsări sau care
doresc să înființeze ferme avicole, în perioada 2018-2020. Proiectul
de lege a fost repartizat și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
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În urma dezbaterilor membrii Comisie au hotărât, cu
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele
admise și respinse cuprinse în raportul preliminar care va fi transmis
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 decembrie
2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
(raport comun cu: Comisia pentru sănătate și familie; PLx 450/2017).
2. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la
frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru
importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi
condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră
responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii
provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei
pentru animale provenite din ţări terţe (raport: PLx 451/2017).
Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Csaba-István Sebestyén aflat în delegație
externă a fost înlocuit de doamna deputat Izabella Agnes Ambrus.
Au participat ca invitați:
-domnul Traian Petcu vicepreședinte, Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Cristian Duicu director general, Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Viorel Andronie președinte, Colegiul Medicilor
Veterinari din România.
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, președintele comisiei.
S- a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.70/2017 privind
modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi
exercitarea profesiunii de medic veterinar.
Domnul consilier parlamentar, Anton Păștinaru, a precizat că
proiectul de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de
reglementare: modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru
organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată,
în vederea implementării în legislația națională a noilor prevederi
europene în domeniu. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei
pentru sănătate și familie.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și
completări, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru sănătate și familie
au examinat proiectul de lege, în şedinţă comună și au hotărât cu
majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu
amendamentele admise și amendamentele respinse redate în anexele
care fac parte integrantă din prezentul raport.
S- a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.71/2017 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră
organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul,
exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de
aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru
controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări
terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa
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alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale
provenite din ţări terţe.
Domnul consilier parlamentar, Anton Păștinaru, a precizat că
proiectul de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de
reglementare: modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
precum și a Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de
mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție
la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale
animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare
veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și
hranei pentru animale provenite din țări terțe, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare, în vederea
asigurării unei puneri în aplicare a recomandărilor Comisiei
Europene pentru eficientizarea activității de preluare, transport și
distrugere a produselor de origine animal și non-animală, în scopul
eliminării riscurilor la adresa sănătății și a siguranței animalelor,
precum și pentru organizarea posturilor de inspecție la frontieră în
cadrul direcțiilor județene sanitar-veterinare și pentru siguranța
animalelor.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate
de voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamentele
admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
Lucrările au continuat în ziua de 7 decembrie 2017, având
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgență, a
Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor
economice ale statului (aviz pentru: Comisia pentru politică
economică, reformă și privatizare).
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Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Csaba-István Sebestyén aflat în delegație
externă a fost înlocuit de doamna deputat Izabella Agnes Ambrus, iar
domnii deputați Loránd-Bálint Magyar și Adrian Claudiu Prisnel au
fost absenți.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, președintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului.
În urma dezbaterilor s-a hotărât , în unanimitate de voturi,
amânarea avizării proiectului de lege pentru o ședință viitoare.

PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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