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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 28 și 29 noiembrie 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28 și
29 noiembrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, Legii pentru aprobarea Programului
carne de porc din fermele românești (raport comun cu : Comisia
pentru buget, finanțe și bănci, reexaminare, PLx. 178/2017).
2.Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative privind
completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și
ale Legii nr. 169/1997 (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx. 429/2017).
3.Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; PLx. 432/2017).
4.Dezbaterea și analiza,
Propunerii legislative privind
modificarea art. 25 alin.(1) din Legea nr. 205/2004 privind protecția
animalelor (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și
imunități PLx. 244/2017).
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5. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind
modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și
exercitarea profesiunii de medic veterinar (raport comun cu: Comisia
pentru sănătate și familie; PLx. 450/2017).
6. Studiu individual asupra 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.
Lucrările şedinţei din ziua de 28 noiembrie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, Legii pentru aprobarea Programului
carne de porc din fermele românești (raport comun cu : Comisia
pentru buget, finanțe și bănci, reexaminare, PLx. 178/2017).
2.Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative privind
completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și
ale Legii nr. 169/1997 (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx. 429/2017).
3.Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului
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cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; PLx. 432/2017).
4.Dezbaterea și analiza,
Propunerii legislative privind
modificarea art. 25 alin.(1) din Legea nr. 205/2004 privind protecția
animalelor (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și
imunități PLx. 244/2017).
Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,
Dănuţ Păle , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc,
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, Vasile
Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Ioan Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu
Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Csaba-István Sebestyén, Ionuţ
Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion
Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii deputați:
Iarco Furic și Loránd-Bálint Magyar au fost absenți.
A participat ca invitat:
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
La începutul ședinței domnul deputat Adrian-Claudiu Prisnel
a solicitat suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de Lege pentru
stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare
destinate consumului uman (Plx. 359/2017). Propunerea domnului
deputat a fost supusă la vot și nu a întrunit numărul de voturi necesar
dezbaterii proiectului. Motivarea amânării a fost prezentată de
domnul președinte Alexandru Stănescu, Comisia Europeană a fost
notificată în privința acestui proiect și până în prezent nu s-a primit
răspuns.
S-a trecut la reexaminarea Legii pentru aprobarea Programului
carne de porc din fermele românești.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
legea are ca obiect de reglementare aprobarea Programului carne de
porc din fermele românești, prin care se acordă ajutoare de stat
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destinate depășirii dificultăților înregistrate de către producătorii din
sectorul creșterii porcinelor.
De asemenea domnul Păștinaru a precizat că legea adoptată de
Senat a fost transmisă Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru buget,
finanțe și bănci în conformitate cu art. 137 din Regulamentul
Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări în
vederea reexaminării de către Camera Deputaţilor, în urma cererii
făcute de Preşedintele României, în temeiul art. 77 alin. (2) din
Constituţia României, republicată. Solicitarea de reexaminare a fost
motivată de faptul că, deși notificată în privința ajutorului de stat în
acest domeniu Comisia Europeană nu a autorizat până în prezent
acest demers.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate
de voturi (s-au înregistrat 4 abțineri) , adoptarea legii și întocmirea
unui raport preliminar în forma prezentată de Senat care prevede la
articolul 19 următoarele: În situația în care decizia Comisiei
Europene de acordare a ajutorului de stat conține prevederi noi sau
diferite față de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de
stat se completează și/sau se modifică în mod corespunzător.
Raportul preliminar va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și
bănci.
Şedinţa a continuat cu dezbaterea și analiza Propunerii
legislative privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
proiectul de lege are ca obiect de reglementare privind completarea
art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare. Propunerea
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legislativă a fost respinsă de Senat și a fost repartizată și Comisiei
juridice, de disciplină și imunități.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative și întomirea
unui raport preliminar de respingere care va fi înaintat Comisiei
juridice, de disciplină și imunități.
Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii
legislative pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și
completarea art. 23 din Legea vânătorii și a protecției fondului
cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în
vederea stabilirii de către autoritățile publice locale, după consultarea
gestionarilor faunei cinegetice și a reprezentanților fermierilor, a
numărului de câini care însoțesc turmele sau care sunt folosiți pentru
paza stânelor. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și a fost
repartizată și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință
viitoare.
Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea și analiza,
propunerii legislative privind modificarea art. 25 alin.(1) din Legea
nr. 205/2004 privind protecția animalelor.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004, în sensul majorării limitelor
pedepselor pentru infracţiunea incriminată în cuprinsul acestei
norme, cu scopul descurajării și condamnării actelor de cruzime față
de animale. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și a fost
repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de
respingere, întrucât propunerile din această inițiativă legislativă se
regăsesc ca amendamente adoptate la PLx 513/2016.

Lucrările au continuat în ziua de 29 noiembrie 2017, având
următoarea ordine de zi:
1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind
modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și
exercitarea profesiunii de medic veterinar.
2. Studiu individual asupra 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
Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,
Dănuţ Păle , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc,
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, Vasile
Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Ioan Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu
Olar, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei
Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, SorinelMarian Vrăjitoru.
Domnii deputați: Iarco Furic, Loránd-Bálint Magyar și
Adrian-Claudiu Prisnel au fost absenți.
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PREȘEDINTE,
Alexandru STĂNESCU

SECRETAR,
Dan CIOCAN
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