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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 13.11.2017
Nr.
4c-4/554

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 31octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 31
octombrie, 1 și 2 noiembrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.
5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 314/2017).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea
conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate
consumului uman (raport: PLx. 359/2017).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.
8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice (raport Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; PLx. 315/2017).
4. Dezbaterea și reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia
pentru muncă și protecție socială; PLx. 717/2015/2017
5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2017 pentru
modificarea și completarea legii nr. 458/2002 privind calitatea apei
potabile (aviz pentru: Comisia pentru sănătate și familie; PLx. 370/2017).
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6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind
calitatea apei potabile (aviz pentru: Comisia pentru sănătate și familie;
PLx. 372/2017).
Luni 30 octombrie 2017, în conformitate cu prevederile art.134
alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu
modificările şi completările ulterioare, s-a dezbătut în ședința comună a
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
specifice și cea a Comisiei juridice, de disciplină și imunități
reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, ca urmare a Deciziei
Curții Constituționale nr. 764 din 14 decembrie 2016, publicată în
Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 104 din februarie 2017 (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
muncă și protecție socială; PLx. 717/2015/2017).
Legea are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind
înfiinţarea Gărzilor forestiere, prin preluarea atribuţiilor activităţii, a
posturilor şi a personalului de la Comisariatele de Regim Silvic şi
Cinegetic, care se desfiinţează, în scopul îmbunătăţirii activităţii de
monitorizare, implementare şi control în domeniul silviculturii.
Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate
formulată de Guvernul României şi a constatat, că prevederile art.I pct.6
şi art.II din Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere sunt neconstituţionale.
În urma reexaminării, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,
a aprobat Legea cu amendamente, în şedinţa din 10 octombrie 2017.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a reexaminat legea în
ședința din data de 24 octombrie 2017 și a hotărât întocmirea unui rapot
preliminar de adoptarea a Legii în forma prezentată de Senat.
Comisiile reunite de agricultură și juridică au hotărât, în
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Legii
în forma prezentată de Senat, deci punerea în acord cu Decizia Curții
Constituționale.
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Lucrările şedinţei din ziua de 31 octombrie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.
5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 314/2017).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea
conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate
consumului uman (raport: PLx. 359/2017).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea
art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice (raport Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi; PLx. 315/2017).
Au fost prezenţi 25 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, AurelRobert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile
Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, 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.
Au participat ca invitați:
-domnul Maricel Floricel Dima, subsecretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-doamna Camelia Stuparu, director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
-doamna Elena Filip, consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
-domnul Adrian Zarzară, consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
-domnul Dumitru Georgescu, consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
-domnul Felix Nicolescu, consilier , Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
-domnul Sorin Minea, preşedinte, Federația ROMALIMENTA;
-doamna Dana Dobrescu, Federația ROMALIMENTA;
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-doamna Rodica Tenu, Federația ROMALIMENTA;
-doamna Daniela Turtoiu, Federația ROMALIMENTA;
-doamna Ionela Ghigheci, Federația ROMALIMENTA;
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, preşedintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea art. 5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat Comisia
că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 5
alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările și completările ulterioare, astfel încât, scoaterea definitivă
sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de
folosință pajiști situate în extravilanul localităților, pentru realizarea
obiectivelor de investiții prevăzute de prezentul act normativ, să se facă
cu respectarea regulamentului aprobat doar prin ordin al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi. Proiectul a fost adoptat de Senat şi a fost
repartizat Comisiei Juridice, de disciplină şi imunități și Comisiei pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului în vederea întocmirii
raportului comun.
Domnul subsecretar de stat Maricel Floricel Dima a comunicat
membrilor Comisiei punctul de vedere favorabil al Guvernului.
În urma dezbaterilor generale s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterilor pentru o săptămână.
Lucrările au continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de Lege
pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare
destinate consumului uman.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat Comisia
că proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului
legislativ necesar reglementării conținutului de acizi grași trans în
produsele alimentare prelucrate și destinate consumului uman în vederea
scăderii incidenței bolilor cardiovasculare în rândul populației. Senatul a
adoptat proiectul de lege.
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Domnul Felix Nicolescu reprezentantul Autorității Naţionale
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a prezentat punctul
de vedere favorabil al instituției pe care o reprezintă.
Domnul Sorin Minea a precizat că industria alimentară susține
promovarea proiectului în țara noastră. De asemenea, a informat Comisia
că un număr de țări europene au instituit legislație proprie care
reglementează limita maximă de AGTN (2g/100g grăsime), iar alte țări
au notificat Comisia Europeană pentru a implementa măsuri similare.
Solicitarea domniei sale a fost de amânare a dezbaterilor acestui proiect,
întrucât în prezent se află în procedură de aprobare Regulamentul care
reglementează la nivel european conținutul de acizi grași trans, care va fi
aplicat ulterior și în țara noastră.
În urma dezbaterilor generale s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
amînarea dezbaterilor până la apariția legislației europene în domeniu.
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,
întocmirea unui raport de adoptare cu un amendament admis.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 1 noiembrie 2017,
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2017 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei
potabile (aviz pentru: Comisia pentru sănătate și familie; PLx. 370/2017).
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2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind
calitatea apei potabile (aviz pentru: Comisia pentru sănătate și familie;
PLx. 372/2017).
Au fost prezenţi 24 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, AurelRobert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile
Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Ioan Munteanu,
Nicu Niţă, Corneliu Olar, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca,
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel
a fost absent.
Au participat ca invitați:
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat, Ministerul Sănătății;
-doamna Adriana Cârlan, consilier, Ministerul Sănătății;
-domnul Teodor Simion, consilier, Ministerul Sănătății;
-domnul Gheorghe Constantin, director, Ministerul Apelor și
Pădurilor;
-domnul Constantin Predoi, director executiv, Asociația Română a
Apei;
-doamna Ileana Vasilescu, inginer chimist, Asociația Română a
Apei;
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, preşedintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și
completarea legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și
completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,
republicată, cu modificările ulterioare, în vederea implementării în
legislația națională a noilor prevederi europene în materie, respectiv
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transpunerea Directivei 1787/2015. Senatul a adoptat proiectul de
ordonanță.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a proiectul de lege.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei
potabile.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 458/2002
privind calitatea apei potabile, în scopul transpunerii Directivei (UE)
2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor II
și III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinată
consumului uman, care are ca termen final de transpunere data de 27
octombrie 2017. Senatul a respins proiectul de lege.
Domnul secretar de stat Dan Dumitrescu a solicitat membrilor
Comisiei să avizeze negativ proiectul de lege, întrucât prevederile
acestuia au fost preluate în Ordonanţa Guvernului nr.22/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei
potabile .
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, avizarea
negativă a proiectul de lege.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 noiembrie 2017,
având următoarea ordine de zi:
Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea
art. 5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 314/2017).
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, AurelRobert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu,
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Ioan Munteanu, Nicu
Niţă, Corneliu Olar, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu7

Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea,
Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii deputați Iarco Furic și Adrian Claudiu
Prisnel au fost absenți.

PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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