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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 23 și 24 aprilie 2019
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23 și
24 aprilie 2019, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții „Canal
magistral Siret-Bărăgan“ din administrarea Ministerului Apelor și
Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în
administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (raport: PLx. 121/2019).
2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru abrogarea
alin. (5) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației
publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (raport
comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; Plx.
114/2019).
3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind
reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de
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bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și
raportarea prețurilor de piață a carcaselor și a animalelor vii (raport:
PLx. 111/2019).
4.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru completarea
art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport:
PLx. 159/2019).
5.Dezbaterea și avizarea
propunerii legislative pentru
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005
privind protecția mediului (aviz pentru: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului; Plx. 190/2019).
6.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru
completarea titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției,
precum și unele măsuri adiacente (aviz pentru: Comisia pentru muncă
și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx.
227/2019).
7.Dezbaterea și analiza
proiectului de Lege pentru
modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport comun cu:
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2019).
Lucrările şedinţei din ziua de 23 aprilie 2019 au avut
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții „Canal
magistral Siret-Bărăgan“ din administrarea Ministerului Apelor și
Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în
administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (raport: PLx. 121/2019).
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2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru abrogarea
alin. (5) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației
publice centrale și pentru modificarea unor acte normative(raport
comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; Plx.
114/2019).
3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind
reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de
bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și
raportarea prețurilor de piață a carcaselor și a animalelor vii (raport:
PLx. 111/2019).
4.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru completarea
art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport:
PLx. 159/2019).
5.Dezbaterea și avizarea
propunerii legislative pentru
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005
privind protecția mediului (aviz pentru: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului; Plx. 190/2019).
6.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru
completarea titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției,
precum și unele măsuri adiacente (aviz pentru: Comisia pentru muncă
și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx.
227/2019).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnii deputați Cristian Ghinea și Ciprian-Constantin
Şerban (înlocuit la dezbateri de doamna deputat Alina Teiș) au fost
absenți.
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Au participat ca invitați:
-domnul Alexandru Valentin Țachianu, secretar de stat
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Traian Petcu, vicepreședinte Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Florin Ionuț Barbu, director general Agenția Națională
de Îmbunătățiri Funciare;
-domnul Valeriu Tabără, președinte Academia de Științe
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești“.
-doamna Paula Ursu, șef birou, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Ana Maria Miu, asistent Agenția de Plăți și Intervenții
pentru Agricultură;
-domnul Florinel Bârcă, consilier Agenția de Plăți și
Intervenții pentru Agricultură;
-domnul Iulian Cristache, consilier Ministerul Cercetării și
Inovării;
-domnul Radu Mina, președinte Federația Sindicatelor
Lucrătorilor din Cercetare Proiectare din România.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții „Canal
magistral Siret-Bărăgan“ din administrarea Ministerului Apelor și
Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în
administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (PLx. 121/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare
transmiterea obiectivului de investiţii „Canal magistral SiretBărăgan” din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin
Administraţia Naţională „Apele Române”, în administrarea
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Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus
menționat a fost desemnat domnul deputat Nicu Niță.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege mai sus
menționat cu amendamente admise.
Ședința a continuat cu dezbaterea
propunerii legislative
pentru abrogarea alin. (5) al art. 5 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare
în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor
acte normative (Plx. 114/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art.5
alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012, în sensul
revenirii în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Siseşti” a unor institute naţionale agricole.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și a fost repartizată și
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportor al propunerii legislative mai sus
menționate a fost desemnat domnul deputat Nicolae Giugea.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a solicitat invitarea la
Comisie a directorilor celor patru institute naționale aflate în
subordinea Agenției Naționale de Cercetare Științifică, precum și a
reprezentanțiolor Academiei
de Științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu-Sisești pentru analiza situației din acest domeniu.
Membrii Comisiei au hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o
ședință ulterioară.
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S-a trecut la dezbaterea proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului
național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine,
precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a
carcaselor și a animalelor vii ( PLx. 111/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare
organizarea Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine,
porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea
preţurilor de piaţă a carcaselor de animale vii.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus
menționat a fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (s-au înregistrat patru abțineri), adoptarea
proiectului de lege în forma prezentată de Senat.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
completarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015
pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în
agricultură ( PLx. 159/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare
completarea art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015
cu un nou alineat, alin.(7), în sensul evitării impunerii unei dublei
răspunderi, în sarcina beneficiarilor schemelor de plăţi, pentru
aceeaşi neregulă, referitoare la respectarea normelor privind
ecocondiţionalitatea din domeniile specifice creşterii animalelor. În
acest scop, se doreşte clarificarea dispoziţiilor cu privire la
destinatarii sancţiunilor aplicabile în caz de nerespectare a normelor
de mediu.
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În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus
menționat au fost desemnați domnii deputați Loránd-Bálint Magyar
și Csaba-István Sebestyén.
Domnul președinte Alexandru Stănescu a propus amânarea
dezbaterilor asupra proiectului de lege mai sus menționat pentru a fi
dezbătut împreună cu Plx 208/2017.
Propunerea domnului președinte Stănescu a fost aprobată în
unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative pentru
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005
privind protecția mediului (Plx. 190/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, în sensul instituirii,
în sarcina persoanelor juridice care produc, stochează,
comercializează şi/sau utilizează îngrăşăminte chimice şi produse de
protecţie a plantelor, a obligaţiei de a nu administra îngrăşăminte
chimice fără a deţine un program de fertilizare bazat pe analizele
chimice ale solului, precum şi a modalităţii de sancţionare a încălcării
acestei obligaţii. Senatul a respins inițiativa legislativă.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportor al propunerii legislative mai sus
menționate a fost desemnat domnul deputat Sorin Ioan Roman.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (s-a înregistrat un vot împotrivă), întocmirea unui
aviz negativ care va fi înaintat Comisiei pentru mediu și echilibru
ecologic și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului, sesizate în fond.
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege proiectului
de Lege pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă“ din
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Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și
justiției, precum și unele măsuri adiacente ( PLx. 227/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare
completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea
nr.247/2005, cu un nou articol, art.121, conform căruia, prin excepţie
de la prevederile art.7 din aceeaşi lege, soţul supravieţuitor al
rentierului agricol devine el însuşi rentier agricol, dacă îndeplineşte
condiţiile de vârstă, de capacitate de muncă ori de pensionare
prevăzute la art.9 alin.(1)-(4), în condiţiile în care renta agricolă ce
revine soţului supravieţuitor este în acelaşi cuantum cu renta agricolă
cuvenită soţului decedat.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus
menționat a fost desemnat domnul deputat Sorinel-Marian Vrăjitoru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu
majoritate de voturi (s-a înregistrat 1 abținere) întocmirea unui aviz
favorabil care va fi înaintat Comisiei pentru muncă și protecție
socială și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, sesizate în
fond.
Lucrările au continuat în ziua de 24 aprilie 2019, având
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza
proiectului de Lege pentru
modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport comun cu:
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2019).
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Cristian Ghinea (înlocuit la dezbateri de
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu) a fost absent.
Au participat ca invitați:
-domnul Nicolae Dimulescu, președinte Agenția Națională
pentru Pescuit și Acvacultură;
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-doamna Carmen Fătulescu, consilier superior Ministerul
Economiei.
În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, membrii Comisiei pentru agricultură și cei ai Comisiei
pentru mediu s-au reunit în ședință comună pentru dezbaterea
proiectului de lege mai sus menționat.
Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură.
Domnia sa a precizat că proiectul de lege a fost adoptat de
Senat și are ca obiect de reglementare modificarea lit.k) a art.64 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, în sensul exceptării
din categoria faptelor ce reprezintă infracţiuni, a pescuitului de calcan
cu plase monofilament, pentru evitarea capturării nedorite de
mamifere în acestea, în special a delfinilor.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus
menționat a fost desemnat domnul deputat Ică Florică Calotă.
În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi (s-a înregistrat 1 abținere) întocmirea unui
raport comun de adoptare cu un amendament admis.

PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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