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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 23.04.2019
Nr.
4c-5/245

SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 15, 16 și 17 aprilie 2019
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16
și 17 aprilie 2019, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza
propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare ( Plx. 411/2016).
2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru
modificarea art. 24, alin.(3) din Legea nr. 231/2018 privind
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991( raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx.
157/2019).
3.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru abrogarea
art.II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx. 160/2019).
4. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind unele
măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță
națională în domeniul energiei electrice (raport comun cu: Comisia
pentru industrii și servicii, Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități: PLx. 506/2018).
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5.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2018 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului
uman (raport: PLx 546/2018).
Lucrările şedinţei din ziua de 15 aprilie 2019 au avut
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza
propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare ( Plx. 411/2016).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Aurel-Robert Boroianu,
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu
Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Giorgian
Pop, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca,
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.
Domnii deputați Cristian Ghinea (înlocuit la dezbateri de
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu) și Vasile Gudu (concediu
medical) au fost absenți.
Au participat ca invitați:
- domnul Alexandru Valentin Țachianu, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-doamna Liliana Mincă, vicepreședinte Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorului;
-doamna Camelia Stuparu, director, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Julia Leferman, director general Asociația Berarii
României;
-domnul Sorin Minea, președinte Federația Patronatelor din
Industria Alimentară Romalimenta;
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-domnul Mihai Vișan, director executiv Federația Patronatelor
din Industria Alimentară Romalimenta;
-domnul Emil Dumitru, președinte Federația Națională
Proagro;
-domnul Ștefan Pădure, președinte Asociaţia pentru
Promovarea Alimentului Românesc;
-domnul Aurel Popescu, președinte Patronat Rompan;
-domnul Dorin Cojocaru, președinte Asociația Patronală
Română din Industria Laptelui;
-doamna Aura Rădulescu, membru Consiliu Director al
Asociației Marilor Rețele Comerciale din România;
-domnul Tiberiu Dănețiu
membru Consiliu Director al
Asociației Marilor Rețele Comerciale din România;
-domnul George Bădescu, director executiv Asociația Marilor
Rețele Comerciale din România.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare ( Plx. 411/2016).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare completarea unor prevederi din
Legea nr.321/2009, în sensul introducerii unor reguli care să asigure
accesul pe piaţă al tuturor producătorilor locali, zonali şi naţionali,
reapariţia pe piaţă a produselor româneşti, precum şi readucerea
preţurilor la un nivel decent. Propunerea legislativă a fost respinsă de
Senat.
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 Florică Ică Calotă.
În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât ca
votul final să fie dat într-o ședință ulterioară.
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Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu a propus înființarea unei
Subcomisii, în conformitate cu prevederile art. 47 litera e) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, care să aibă întâlniri lunare din care să facă
parte atât deputați membri ai Comisiei pentru agricultură cât și
reprezentanții: Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului,
Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, Asociației
Patronale Române din Industria Laptelui, Patronatului ROMPAN,
Federației Patronatelor din Industria Alimentară Romalimenta,
Federației Naționale Proagro precum și ai Asociaţiei pentru
Promovarea Alimentului Românesc.
Propunerea domnului deputat Steriu a fost acceptată de toți
membrii Comisiei.
Lucrările au continuat în ziua de 16 aprilie 2019, având
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru
modificarea art. 24, alin.(3) din Legea nr. 231/2018 privind
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991( raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx.
157/2019).
2.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru abrogarea
art.II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx. 160/2019).
3.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind unele
măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță
națională în domeniul energiei electrice (raport comun cu: Comisia
pentru industrii și servicii, Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități: PLx. 506/2018).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,
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Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Aurel-Robert Boroianu,
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu
Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Giorgian
Pop, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca,
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.
Domnii deputați Cristian Ghinea (înlocuit la dezbateri de
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu) și Vasile Gudu (concediu
medical) au fost absenți.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei care a propus ca proiectul
de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea
proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice
(PLx. 506/2018) aflat pe ordinea de zi la poziția 3 să fie primul
dezbătut. Propunerea domnului președinte a fost adoptată în
unanimitate.
Au participat ca invitați:
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Bogdan Constantin Andronic, secretar de stat
Ministerul Economiei;
-doamna Cristina Chiriac, director Ministerul Energiei;
-doamna Oana Alina Bădărău, consilier Ministerul Energiei;
-domnul Marius Dănuț Carașol, președinte Directorat
Transelectrica;
-doamna Claudia Gina Anastase, membru Directorat
Transelectrica;
-doamnul Adrian Savu, membru Directorat Transelectrica.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind unele
măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță
națională în domeniul energiei electrice (PLx. 506/2018).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal necesar
implementării proiectelor de importanţă naţională pentru reţeaua
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electrică de interes naţional şi strategic, precum şi a implementării
prevederilor Regulamentului (UE) nr.347/2013 privind liniile
directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene.
Regulamentul se aplică direct în statele membre şi urmăreşte
accelerarea renovării infrastructurilor energetice existente şi
construcţia unora noi, în vederea finalizării pieţei interne a energiei,
respectiv implementarea coridoarelor geografice prioritare de
infrastructură energetică identificate în domeniile energiei electrice,
gazelor şi petrolului. În scopul eficientizării acţiunii de implementare
a proiectelor de interes comun, Regulamentul (UE) nr.347/2013
prevede că statele membre pot simplifica procedurile de autorizare,
pentru a reduce semnificativ durata realizării acestora. Astfel, prin
propunerea legislativă sunt instituite o serie de prevederi care să
permită urgentarea realizării acestor proiecte, care se referă, în
principal, la: constituirea drepturilor de uz şi de servitute asupra
terenurilor terţelor persoane în favoarea iniţiatorului proiectului,
durata acestora şi modul de exercitare a acestora, nerestricţionat de
acordul prealabil al proprietarilor; recunoaşterea expresă a
caracterului de proiect de importanţă naţională; reglementarea
expresă a tuturor drepturilor de uz şi servitute de care vor beneficia
iniţiatorii proiectelor; dreptul de a efectua lucrările aferente pe
terenurile pe care se vor construi platforme de lucru, pe terenurile pe
care se instituie zone de protecţie, precum şi pe terenurile ce permit
accesul la acestea, dinspre şi către drumurile publice; stabilirea
prerogativelor iniţiatorului proiectului de a identifica terenurile
aferente investiţiei şi de a întocmi documentaţia necesară realizării
lucrărilor de construcţii; posibilitatea încheierii unui protocol între
iniţiatorul proiectului şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară în vederea stabilirii unei proceduri de identificare a
suprafeţelor de teren afectate de constituirea şi exercitarea drepturilor
de uz şi servitute; procedura de punere în executare a drepturilor
reglementate prin prezenta lege; procedura aplicabilă lucrărilor,
eliberarea altor avize, permise şi autorizaţii. Senatul a adoptat
proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru industrii și
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servicii, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei
juridice, de disciplină și imunități.
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 Alexandru Stănescu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură au
hotărât, în unanimitate de voturi, adoptarea raportului preliminar
comun cu amendamente admise însușit de cele trei comisii sesizate
în fond.
Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru
modificarea art. 24, alin.(3) din Legea nr. 231/2018 privind
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991(Plx.
157/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare clarificarea
situaţiei juridice a terenurilor pe care sunt amplasate construcţii
edificate de către fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de
consum. Astfel, se urmăreşte modificarea art.24 alin.(3) din Legea
nr.18/1991, în sensul extinderii categoriilor de beneficiari, foste
cooperative de producţie, foste asociaţii economice intercooperatiste
şi foste cooperative de consum, indiferent de denumirea acestora,
care îndeplinesc cumulativ condiţiile enumerate la art.24 alin.(3)
lit.a), b) şi c), în ceea ce priveşte solicitarea înscrierii, în proprietatea
acestora, a terenurilor situate în intravilanul localităţilor aferente
construcţiilor edificate, ai căror deţinători actuali sunt. Senatul a
respins inițiativa legislativă care a fost repartizată și Comisiei
juridice, de disciplină și imunități care a întocmit un raport
preliminar de adoptare cu amendamente.
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.
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (s-a înregistrat un vot împotrivă), întocmirea unui
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise care va fi
înaintat Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
Ultimul punct dezbătut a fost proiectul de Lege pentru
abrogarea art.II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PLx. 160/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. II din Legea nr.
231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991. Senatul a adoptat inițiativa legislativă care a fost
repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (s-a înregistrat un vot împotrivă), întocmirea unui
raport preliminar de adoptare în forma prezentată de Senat care va fi
înaintat Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 aprilie 2019,
având următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2018 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului
uman (raport: PLx 546/2018).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Aurel-Robert Boroianu,
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu
Havrici, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Giorgian Pop, Ioan Sorin Roman,
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu,
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian
Vrăjitoru.
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Domnii deputați Cristian Ghinea (înlocuit de domnul deputat
Nicolae Daniel Popescu), Vasile Gudu (concediu medical) și LorándBálint Magyar au fost absenți.
PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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