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SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 4, 5 și 6 iunie 2019
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5 și
6 iunie 2019, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru înființarea
postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul
fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării
serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri (raport: PLx.
150/2019).
2.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind trecerea
unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și talazuri ale barajelor și
lacuri de acumulare din proprietatea publică a statului în
administrarea unor consilii locale ale unităților administrativteritoriale (raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități;
Plx. 115/2019).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru înființarea
Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
(raport: PLx. 34/2019).
4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi
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cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (raport comun cu: Comisia
pentru muncă și protecție socială; PLx. 243/2018).
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 4 iunie 2019 au avut următoarea
ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru înființarea
postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul
fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării
serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri (raport: PLx.
150/2019).
2.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind trecerea
unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și talazuri ale barajelor și
lacuri de acumulare din proprietatea publică a statului în
administrarea unor consilii locale ale unităților administrativteritoriale (raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități;
Plx. 115/2019).
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: 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,
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 Alexandru Stănescu (delegație externă),
Cristian Ghinea (înlocuit la dezbateri de domnul deputat Nicolae
Daniel Popescu), Loránd-Bálint Magyar (delegație externă), Nicu
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Niţă (delegație externă a fost înlocuit la dezbateri de doamna deputat
Maricela Cobuz), Corneliu Olar (delegație externă) au fost absenți.
Au participat ca invitați:
-domnul Constantin - Dan Deleanu, subsecretar de stat,
Ministerul Apelor și Pădurilor;
-doamna Elena Tatomir, director, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul senator Lucian Trufin.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Dănuț
Păle, vicepreședintele Comisiei.
Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de
Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței
agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în
scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri
(PLx. 150/2019).
Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de
lege are ca obiect reglementarea activităţii de specialist în domeniul
consultanţei agricole. Astfel, potrivit proiectului, această activitate
reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice de asistenţă
tehnică, informare, îndrumare şi consiliere pentru gestionarea
fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, precum şi
pentru realizarea şi depunerea documentelor la instituţiile locale şi
centrale din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. Senatul a
adoptat proiectul de lege.
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.
Domnul deputat Tinel Gheorghe nu a susținut adoptarea
proiectului de lege întrucât Direcțiile Agricole Județene oferă
consultanță agricolă și de asemenea, există și Legea nr. 283/ 2010
privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară,
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală care are ca scop tot
consultanța agricolă, dar care nu este aplicată în prezent.
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Doamna director Elena Tatomir a apreciat ca insuficient
personalul angajat în domeniul consultanței agricole din acest
moment.
Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu a subliniat că este foarte
necesar acest proiect pentru fermieri.
Domnul deputat Csaba-István Sebestyén nu consideră necesar
adoptarea unui astfel de proiect, întrucât Unitățile Administrativ
Teritoriale apelează la firme de consultanță private atunci când este
cazul.
Domnul deputat Ion Tabugan a susținut adoptarea proiectului.
Domnul deputat Nicolae Daniel Popescu nu a susținut
adoptarea proiectului de lege întrucât , în opinia domniei sale acesta
nu rezolvă problema de fond, în sensul că nu trebuie încărcat aparatul
de lucru al administrației publice locale în fiecare localitate cu un
astfel de specialist, ci punctual numai acolo unde se impune.
În opinia domnului deputat Nechita-Adrian Oros toate
activitățile din agricultura românească se desfășoară în mediul privat,
fiind foarte multe structuri care au rol de consultanță.
Domnul deputat Ionuț Simionca a precizat că și în prezent
primăriile au specialiști și nu este necesar încă un angajat.
În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 abțineri și 4 voturi
împotrivă), întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente
admise și un amendament respins.
Ședința a continuat cu analiza Propunerii legislative privind
trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și talazuri ale
barajelor și lacuri de acumulare din proprietatea publică a statului în
administrarea unor consilii locale ale unităților administrativteritoriale (PLx. 184/2019).
Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că propunerea
legislativă are ca obiect de reglementare trecerea unor luciuri de apă
sau porţiuni din acestea şi taluzuri ale barajelor şi lacurilor de
acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor
consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea
4

efectuării unei eficiente salubrizări a luciurilor de apă şi taluzurilor,
prin implicarea responsabilă a consiliilor locale. Propunerea
legislativă a fost respinsă de Senat (Plx. 115/2019).
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 Sorinel Marian Vrăjitoru.
În urma examinării propunerii legislative membrii Comisiei au
hotărât, în unanimitate de voturi , întocmirea unui raport preliminar
de respingere care va fi transmis Comisiei pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și
imunități în vederea întocmirii raportului comun.
Lucrările au continuat în ziua de 5 iunie 2019, având
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (raport comun cu: Comisia
pentru muncă și protecție socială; PLx. 243/2018).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru înființarea
Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
(raport: PLx. 34/2019).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: 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,
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 Alexandru Stănescu (delegație externă a fost
înlocuit la dezbateri de doamna deputat Alina Teiș), Cristian Ghinea
(înlocuit la dezbateri de domnul deputat Nicolae Daniel Popescu),
Loránd-Bálint Magyar (delegație externă), Nicu Niţă (delegație
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externă a fost înlocuit la dezbateri de doamna deputat Cristina
Burciu), Corneliu Olar (delegație externă) au fost absenți.
Au participat ca invitați:
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- domnul Nicea Mergeani – secretar de Stat, Ministerul Muncii
și Justiției Sociale
-domnul Eduard Corjescu – director general, Ministerul Muncii
și Justiției Sociale
-domnul Mihai Neagu – director general adjunct, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-domnul Viorel Gîț – consilier, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale
-domnul Nicolae Cioranu – preşedinte, Federația ROMOVIS
-domnul Ioan Bodea – reprezentant al crescătorilor de ovine
persoane fizice.
În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, cele două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de
Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
( PLx. 243/2018) în ședință comună.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian
Solomon, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.52/2011, în sensul detalierii domeniilor agricole
în cadrul cărora se poate presta munca necalificată având caracter
ocazional mai mult de 90 de zile pe an, respectiv până la 180 de zile
pe an, pentru acelaşi beneficiar. De asemenea, proiectul prevede o
serie de măsuri privind activitatea zilierilor în domeniul creşterii
animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod
tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semi-liber.
S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege mai sus
menționat.
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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 amendamente admise.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, membrii comisiei pentru agricultură și-au reluat lucrările
pentru a dezbate Proiectul de Lege pentru înființarea Agenției pentru
Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare (PLx. 34/2019).
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Dănuț
Păle, vicepreședintele Comisiei.
Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de
lege are ca obiect înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul
Produselor Agroalimentare, instituţie publică cu personalitate
juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la
bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale. Potrivit expunerii de motive, obiectivul principal al acestei
Agenţii este creşterea numărului de sisteme de calitate recunoscute la
nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti şi de
certificare a produselor conform sistemelor de calitate facultative
instituite la nivel naţional şi european, în vederea promovării
acestora. Senatul a adoptat proiectul de lege, în condițiile articolului
75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.
În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 1 vot împotrivă și 1
abținere), întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente
admise.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 iunie 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
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subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului
uman (raport: PLx 546/2018).
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, 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 (înlocuit la dezbateri de
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu) a fost absent.

PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR
Dan Ciocan
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