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SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 6, 7 și 8 mai 2019
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6, 7 și
8 mai 2019, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza
Propunerii legislative pentru
completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia
pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 220/2019).
2.Dezbaterea și analiza
Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate
în scopuri științifice (raport comun cu: Comisia pentru învățământ,
știință, tineret și sport; PLx. 184/2019).
3.Dezbaterea și analiza
Proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx.
149/2019).
4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de
informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul
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agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (raport:
PLx. 58/2019).
5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea
organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile
aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și
internațional (retrimis din plen pentru raport suplimentar: PLx.
581/2018).
6.Dezbaterea și analiza
Propunerii legislative pentru
completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000
privind produsele agroalimentare ecologice (raport: Plx. 162/2019).
7.Dezbaterea și analiza
Proiectului de Lege privind
suplimentele alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și
familie; PLx. 468/2012).
8.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 6 mai 2019 au avut următoarea
ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza
Propunerii legislative pentru
completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia
pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 220/2019).
2.Dezbaterea și analiza
Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate
în scopuri științifice (raport comun cu: Comisia pentru învățământ,
știință, tineret și sport; PLx. 184/2019).
3.Dezbaterea și analiza
Proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport
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comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx.
149/2019).
4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de
informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul
agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (raport:
PLx. 58/2019).
5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea
organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile
aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și
internațional (retrimis din plen pentru raport suplimentar: PLx.
581/2018).
6.Dezbaterea și analiza
Propunerii legislative pentru
completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000
privind produsele agroalimentare ecologice (raport: Plx. 162/2019).
Au fost prezenţi 25 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, Vasile Gudu,
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, 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 Iulian
Bulai) și Nicu Niță (înlocuit la dezbateri de domnul deputat George
Gabriel Vișan) au fost absenți.
Au participat ca invitați:
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
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-domnul Daniel-Constantin Coroamă, secretar de stat,
Ministerul Apelor și Pădurilor;
-domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-doamna Adina Ciurea, șef serviciu, Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor;
-doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic (Plx.
220/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare completarea art.36 din Legea
nr.46/2008, cu două noi alineate, alin.(8) şi (9), în sensul creării unei
facilităţi pentru operatorii economici cu capital integral sau majoritar
de stat, precum şi pentru cei cu capital privat, prin scoaterea definitivă
din fondul naţional forestier, fără compensare, a terenurilor necesare
realizării şi exploatării pârtiilor de schi de interes naţional şi de
utilitate publică. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și a
fost repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și imunități și
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.
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 Terea.
În urma examinării propunerii legislative membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea
unui raport preliminar de respingere care va fi transmis Comisiei
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și
echilibru ecologic în vederea întocmirii raportului comun.
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Ședința a continuat cu analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate
în scopuri științifice (PLx. 184/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.43/2014,
în vederea corectării unor aspecte apărute în timpul procesului de
transpunere, la nivelul legislaţiei naţionale de profil, a dispoziţiilor
Directivei nr.2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 22 septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în
scopuri ştiinţifice, ca urmare a necesităţii alinierii legislaţiei naţionale
de profil la normele europene incidente în materie, în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Proiectul de lege a
fost radoptat de Senat și a fost repartizat 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 proiectului de lege mai sus
menționat a fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle.
În urma examinării proiectului de lege 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 transmis Comisiei pentru învățământ, știință, tineret
și sport în vederea întocmirii raportului comun.
Ședința a continuat cu analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ( PLx.
149/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.18/1991, în sensul exceptării de la scoaterea din circuitul
agricol a terenurilor situate în extravilan pe care urmează a fi
amplasate sere, solare şi răsadniţe. Potrivit expunerii de motive,
intervenţiile preconizate sunt justificate de faptul că activităţile
desfăşurate pe aceste terenuri sunt tot de natură agricolă, actuala
reglementare descurajând iniţiativele de desfăşurare a activităţilor
agricole în sere, solare şi răsadniţe. Proiectul de lege a fost adoptat de
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Senat și a fost repartizat 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 Sorinel Marian Vrăjitoru.
Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege mai sus menționat pentru o ședință viitoare.
S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2018 privind
modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2011
pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare
privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării
rurale, în plan intern și internațional (raport: PLx. 58/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare
modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2011,
în sensul adoptării unor măsuri cu privire la cheltuielile care se pot
efectua în vederea asigurării unui nivel calitativ corespunzător al
standardelor necesare organizării acţiunilor protocolare în perioada
premergătoare preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene,
pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei, cât şi după
finalizarea mandatului.
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 Ioan Sorin Roman.
Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege mai sus menționat pentru o ședință viitoare.
Ședința a continuat cu analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind
modificarea a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru
aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind
politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan
intern și internațional ( PLx. 581/2018).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.92/2011, în sensul asigurării cadrului legal
care să permită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
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organizarea de acţiuni destinate promovării sectorului agroalimentar,
al dezvoltării rurale, precum şi al imaginii proprii, inclusiv prin
participarea operatorilor economici din agricultură la târguri şi
expoziţii internaţionale pe pieţele de interes. Proiectul de lege a fost
adoptat de Senat și a fost retrimis din plen pentru raport suplimentar.
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 Ioan Sorin Roman.
Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege mai sus menționat pentru a fi dezbătut împreună
cu PLx 58/2019 într-o ședință viitoare.
Ultimul punct dezbătut a fost Propunerea legislativă pentru
completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000
privind produsele agroalimentare ecologice (Plx. 162/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000, astfel încât
organismele candidate pentru aprobare ca organisme de inspecţie şi
certificare în agricultura ecologică, să poată depune documentele
până la data de 31 martie a anului în curs. 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 Nicu Niță.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative.
Lucrările au continuat în ziua de 7 mai 2019, având
următoarea ordine de zi:
Proiectului de Lege privind
1. Dezbaterea și analiza
suplimentele alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și
familie; PLx. 468/2012).
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, Vasile Gudu,
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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. Domnul deputat
Cristian Ghinea a fost absent.
Au participat ca invitați:
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-doamna Liliana Mincă, vicepreședinte Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorilor;
-doamna Anișoara Dudu, farmacist, Ministerul Sănătății;
-doamna Mirela Nedelescu, medic primar, Ministerul Sănătății;
-doamna Tatiana Onisei Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Bioresurse Alimentare.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
suplimentele alimentare (PLx. 468/2012).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal privind
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la
apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele
alimentare. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat
și Comisiei pentru sănătate și familie care a elaborat un raport
preliminar cu amendamente.
Au urmat dezbateri generale asupra raportului preliminar al
Comisiei pentru sănătate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 mai 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
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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 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, Vasile Gudu,
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. Domnul deputat
Cristian Ghinea a fost absent.

PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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