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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 25 și 27 iunie 2019
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25 și
27 iunie 2019, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (raport înlocuitor: PLx.
221/2017).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din
funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice
din România (raport comun înlocuitor cu: Comisia pentru apărare,
ordine publică și siguranță națională; PLx. 495/2018).
3.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi publicităţii
imobiliare (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități și
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; Plx.
282/2019).
4.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru abrogarea
alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative (raport
comun cu: Comisia pentru învățământ, tineret, știință și sport și
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; Plx.
114/2019).
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5. Întâlnire privind îmbunătățirea legislației privind producția,
procesarea și comercializarea produselor agroalimentare.
Lucrările şedinţei din ziua de 25 iunie 2019 au avut
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (raport înlocuitor: PLx.
221/2017).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din
funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice
din România (raport comun înlocuitor cu: Comisia pentru apărare,
ordine publică și siguranță națională; PLx. 495/2018).
3.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi publicităţii
imobiliare (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități și
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; Plx.
282/2019).
4.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru abrogarea
alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative (raport
comun cu: Comisia pentru învățământ, tineret, știință și sport și
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; Plx.
114/2019).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei.
Au participat ca invitați:
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Silviu Dănuți Măcuță, secretar de stat Ministerul
Cercetării și Inovării;
-domnul Nicu Popescu, director general adjunct, Ministerul
Finanțelor Publice;
-domnul Mircea Popa, director general adjunct, Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
-domnul Mirel Gheorghe, inspector principal, Direcția
Generală a Vămilor;
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-doamna Paula Ursu, șef birou, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Nicușor Barbu, agent șef, Inspectoratul General al
Poliției Române, Poliția Canină;
-domnul Valeriu Tabără, președinte Academia de Științe
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“;
-domnul Ioan Jelev, vicepreședinte Academia de Științe
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“;
-domnul Horia Grosu, director general, Institutul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA
Baloteşti;
-domnul Sorin Claudian Chiru, director general, Institutul
Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr
Braşov;
-domnul Pompiliu Mustățea, director general, Institutul
Național de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Fundulea;
-domnul Ioan Roșca, director, Institutul de CercetareDezvoltare pentru Protecția Plantelor București.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
În debutul lucrărilor domnia sa a propus ca România să aibă o
poziție comună la nivel național în ceea ce privește Politica Agricolă
Comună (PAC). În acest context a solicitat membrilor Comisiei să
adopte un Document de poziție al cărui obiectiv să fie ca
eurodeputații, aleși la scrutinul din mai 2019, să aibă o poziție
comună cu privire la PAC 2021-2027.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a precizat că fiecare partid are
propria viziune în privința politicii agricole, însă punctual pe anumite
proiecte partidele din România pot avea un punct de vedere comun.
Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013
( PLx. 221/2017).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare
completarea Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și
completările ulterioare, în scopul prevenirii comerțului cu miere și
produse apicole falsificate. În conformitate cu prevederile art. 57
alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, raportor al proiectului de lege
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mai sus menționat a fost desemnat domnul deputat Alexandru
Stănescu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, întocmirea unui raport înlocuitor de adoptare cu
amendamente.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind
întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din
funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice
din România (PLx. 495/2018).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare crearea
cadrului legal prin care animalele de serviciu care au aparţinut
instituţiilor şi structurilor publice din România, cum ar fi animalele
care au servit în teatrele de operaţii, în misiuni ale Armatei, Poliţiei
şi ale altor structuri ale Statului român, vor avea dreptul la hrană şi
îngrijire şi după scoaterea din funcţiune, din momentul retragerii din
activitate pe caz de boală. De asemenea, se propune ca din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului,
să fie alocate sume, instituţiilor şi structurilor publice prevăzute la
art.2 alin.(1) din proiectul de lege. Proiectul de lege a fost repartizat
și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
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, în
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar înlocuitor de
adoptare cu amendamente care va fi transmis Comisiei pentru apărare
în vederea întocmirii raportului comun.
S-a trecut la dezbaterea și avizarea propunerii legislative
pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi
publicităţii imobiliare ( Plx. 282/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca obiect de
reglementare completarea Legii nr.7/1996, în scopul scutirii, până la
data de 31 decembrie 2028, de la obligaţia plăţii contravalorii tarifelor
de cadastru şi publicitate imobiliară pentru operaţiunile de înscriere
în cartea funciară a dreptului de proprietate în baza certificatului de
moştenitor asupra imobilelor ce în natură reprezintă teren situat în
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extravilan, cu valoare de până la 50.000 lei, precum şi „operaţiunile
de alipire a terenurilor cu orice fel de destinaţie, situate în extravilan”.
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 Ioan Roman.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (s-au înregistrat două voturi împotrivă),
întocmirea unui aviz negativ care va fi transmis Comisiei juridice, de
disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului sesizate în fond, în vederea întocmirii
raportului comun.
Ultimul proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru
abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale şi 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și
completările ulterioare, în sensul revenirii în subordinea Academiei
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" a unor
institute agricole naționale. Scopul revenirii ar fi ca toată cercetarea
agricolă să fie într-un singur loc (la ASAS) și să răspundă
obiectivelor stabilite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Potrivit expunerii de motive, institutele la care se face referire sunt
următoarele: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Agricolă
Fundulea, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti și
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor
București. Senatul a respins inițiativa legislativă și de asemenea, atât
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport cît și Comisia
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au întocmit
rapoarte preliminare de respingere.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
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completările ulterioare, raportor al propunerii legislative mai sus
menționate a fost desemnat domnul deputat Nicolae Giugea.
Domnul președinte Alexandru Stănescu a informat Comisia cu
privire la existența unei inițiative legislative de modificare a Legii nr.
45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi
industriei alimentare în care vor fi incluse și prevederile propunerii
legislative mai sus menționată.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în
unanimitate de voturi întocmirea unui raport comun de respingere.
În finalul dezbaterilor domnul deputat Tinel Gheorghe a
solicitat invitarea la Comisie a conducerii Regiei Naționale a
Pădurilor Romsilva în vederea prezentării unui raport de activitate pe
primul semestru al anului curent, repectiv a conducerii Agenției
Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.
Domnul președinte Alexandru Stănescu a luat act de
solicitarea domnului deputat Gheorghe, urmând să programeze aceste
întâlniri în viitoarele ședințe.
Lucrările au continuat în ziua de 27 iunie 2019, având
următoarea ordine de zi:
1.Întâlnire privind îmbunătățirea legislației privind producția,
procesarea și comercializarea produselor agroalimentare.
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a fost absent.
Au participat ca invitați:
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-doamna Camelia Stuparu, director Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Viorel Morărescu, director Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Tatiana Popa, consilier Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Cristina Fabian, consilier Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Paul Anghel, director general Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorului;
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-domnul Robert Chioveanu, șef serviciu Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Protecția Consumatorului;
-domnul Felix Nicolescu, consilier Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Protecția Consumatorului;
-domnul Sorin Minea, președinte Federația Romalimenta;
-domnul Aurel Popescu, președinte Patronatul Rompan;
-domnul Gheorghe Albu, președinte interimar Liga
Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România;
-doamna Cristina Casian, jurist Liga Asociațiilor
Producătorilor Agricoli din România;
-domnul George Bădescu, director executiv Asociația Marilor
Rețele Comerciale din România;
- Valer Hancaș, membru Consiliu Director Asociația Marilor
Rețele Comerciale din România;
-domnul Mihai Sauciuc, manager Afaceri Publice Asociația
Berarii României;
-domnul Decebal Ștefăniță Pădure, președinte Asociația
pentru Promovarea Alimentului Românesc;
-domnul Vlad Gheorghe Asociația Eco Legum Vidra;
-domnul Florentin Bercu, director executiv Uniunea de
Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal;
-domnul Ovidiu Gheorghe, președinte Asociația Companiilor
de Distribuție de Bunuri din România;
-domnul Cristian Gavrilă Uniunea Crescătorilor de Păsări din
România;
-domnul Gheorghe Doloiu, președinte Consiliul de
Administrație Societatea Legume Fructe SA Buzău.
Domnul Gheorghe Doloiu a solicitat membrilor Comisiei
sprijin pentru îmbunătățirea, respectiv armonizarea legislației
românești cu cea europeană în domeniul tomatelor, România
confruntându-se cu un excedent de pastă de tomate, concentrat adus
din alte țări. Domnul secretar de stat Sorin Claudiu Roșu Mareș a
propus ca persoanele interesate să participle la un grup de lucru la
Ministerul Agriculturi și Dezvoltării Rurale pentru modificarea
legislației actuale în acest domeniu al tomatelor.
Domnul Ștefan Pădure a precizat că în actualul Program
Național de Dezvoltare Rurală 2014-20120 sunt fonduri prin
Submăsura 3.1 - Sprijin pentru participarea pentru prima dată la
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schemele de calitate. Scopul submăsurii este de a sprijini fermierii şi
grupurile de fermieri care aplică pentru prima dată la schemele de
calitate, în scopul creşterii numărului de aplicanţi care produc şi
comercializează produse agricole și alimentare în baza schemelor de
calitate, respectiv Submăsura 3.2 - Sprijin pentru activităţile de
informare şi de promovare desfăşurate de grupurile de producători în
cadrul pieţei interne.
Produsele tradiționale comercializate de firma pe care o
reprezintă domnul Sorin Minea se încadrează în facilitățile acordate
de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea
unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri
bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acestea fiind
produse pe baza rețetelor consacrate (rețete mai vechi de 30 de ani)
și beneficiază de reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru
livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse
montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, dar ce se întămplă cu ceilalți operatori
economici?
Domnul Marian Cioceanu a dorit clarificări referitoare la
produsele bio, certificate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale. Atestatul emis de minister este valabil pe tot teritoriul Uniunii
Europene și ce se întîmplă cu produsele bio din afara țării,
comercializate în România.
Domnul președinte Alexandru Stănescu a propus ca toate
întrebările adresate de invitați să fie reluate în sesiunea parlamentară
din septembrie, când Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019
va intra și în dezbaterea Comisiei pentru agricultură și va putea astfel
să fie amendată. De asemenea, tot în sesiunea din septembrie se va
dezbate și Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și
alimentar.
Pentru Președinte,
Șef serviciu Anton Păștinaru
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