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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 12, 13 și 14 martie 2019
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13
și 14 martie 2019, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind aprobarea
Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de
creștere a bubalinelor (raport comun cu: Comisia pentru buget,
finanțe și bănci; PLx. 133/2018).
2.Dezbaterea și analiza Documentului de reflecție Către o
Europă durabilă până în 2030 (proiect de opinie: COM (2019)22).
3.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru înființarea
Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
(raport: PLx. 34/2019).
4.Bilanțul implementării Programului Național de Dezvoltare
Rurală 2014-2020.
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).
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Lucrările şedinţei din ziua de 12 martie 2019 au avut
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind aprobarea
Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de
creștere a bubalinelor (raport comun cu: Comisia pentru buget,
finanțe și bănci; PLx. 133/2018).
2.Dezbaterea și analiza Documentului de reflecție Către o
Europă durabilă până în 2030 (proiect de opinie: COM (2019)22).
3.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru înființarea
Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
(raport: PLx. 34/2019).
4.Bilanțul implementării Programului Național de Dezvoltare
Rurală 2014-2020.
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnii deputați Cristian Ghinea (înlocuit la dezbateri de
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu) și Csaba-István Sebestyén
au fost absenți.
Au participat ca invitați:
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-doamna Teodora Gabriela Gheniu, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Daniel - Eugeniu Crunțeanu, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Adrian Ionuț Chesnoiu, director general Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
-domnul Lelior Iacob, director general, Agenția Națională
pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“;
-domnul Aurel Macarie, consilier Ministerul Finanțelor;
-domnul academician Cristian Hera, vicepreședinte Academia
Română;
-domnul profesor dr. Valeriu Tabără, președinte, Academia de
Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești“;
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-domnul profesor dr. Ioan Jelev, vicepreședinte, Academia de
Științe Agricole și Silvice „ Gheorghe Ionescu-Sisești“;
-domnul Emil Dumitru, președinte Federația Națională
Proagro;
-domnul Ștefan Pădure, președinte Asociaţia pentru
Promovarea Alimentului Românesc;
-domnul Marian Cioceanu, președinte
Asociația BioRomania;
-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 proiectului de Lege privind
aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în
sectorul de creștere a bubalinelor (PLx. 133/2018).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a
bubalinelor, program multianual de susţinere a activităţii de
reproducţie în sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care
desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie a bivoliţelor, prin
investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme noi sau în
ferme aflate în activitate, precum şi de stimulare a asocierii în
cooperative. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat fiind repartizat
și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
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 Florică Ică Calotă și
Adrian Nechita Oros.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi ( s-a înregistrat o abținere) întocmirea unui raport
preliminar de adoptare cu amendamente admise care va fi transmis
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Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în vederea întocmirii
raportului comun.
Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza Documentului de
reflecție Către o Europă durabilă până în 2030 (COM (2019)22).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că
documentul Uniunii Europene COM are ca obiective: dezvoltarea
durabilă, are un caracter mondial, este universal aplicabil și este
interconectat, aceste obiective fiind stabilite prin Agenda ONU 2030
adoptată în 2015. Obiectivele sunt în număr de 17 și își propun să
echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică,
socială și de mediu, prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii
15 ani, axate, printre altele, pe demnitatea umană, stabilitatea
regională și globală, o planetă sănătoasă, economii prospere.
Răspunsul Uniunii Europene la Agenda 2030 include două
direcții de lucru:
- integrarea deplină a obiectivelor de dezvoltare durabilă în
cadrul de politici europene și în prioritățile actualei Comisii
Europene,
- procesul de reflecție asupra viziunii europene pe termen mai
lung și axarea pe politicile sectoriale după 2020.
Comisia pentru agricultură alături de: Comisia pentru industrii
și servicii, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia
pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică
și amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă și protecție socială,
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru
politică externă au fost sesizate cu acest document european în
vederea întocmirii proiectului de opinie.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportor al proiectului mai sus menționat a
fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle.
În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare membrii Comisiei pentru agricultură au
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hotărât, în unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie
fără observații și recomandări care va fi înaintat Comisiei pentru
afaceri europene pentru analiza fondului propunerii.
S-a trecut apoi la dezbaterea și analiza proiectului de Lege
pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul
Produselor Agroalimentare (PLx. 34/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare 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 conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, raportor al proiectului mai sus menționat a
fost desemnat domnul deputat Alexandru Stănescu.
În urma dezbaterilor generale membrii Comisiei au hotărât, în
conformitate cu prevederile art. 47 litera e) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, constituirea unei Subcomisii din care să facă parte atât
deputați cât și reprezentanți ai ministerelor și asociațiilor profesionale
responsabile cu acest domeniu.
Ultimul punct dezbătut a fost Bilanțul implementării
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Domnul director general al Agenției pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale Adrian Ionuț Chesnoiu a făcut următoarele
precizări: în actualul exercițiu bugetar , 2014-2020, al Programului
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) au fost efectuate plăți către
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beneficiarii programului mai sus menționat în valoare de 4,21
miliarde de euro, această sumă reprezentând un grad de absorbție de
peste 45% a fondurilor acordate de Comisia Europeană. România
ocupă locul 6 din punct de vedere al sumelor alocate în acest exercițiu
bugetar, respectiv locul 8 în ceea ce privește nivelul plăților efectuate
la nivelul Uniunii Europene. Până în prezent un număr de 13.215 de
tineri fermieri au fost sprijiniți financiar prin PNDR 2020, din care
2.695 de tineri fermieri din zona montană. De asemenea, 746 de tineri
antreprenori au beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare de 66
de milioane de euro. S-au realizat 1.753 km de rețea de alimentare cu
apă în mediul rural, 2.989 km de rețea de canalizare și sunt în curs de
modernizare 814 km de drumuri agricole.
Lucrările au continuat în ziua de 13 martie 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 24 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnii deputați Cristian Ghinea (înlocuit de domnul
deputat Nicolae Daniel Popescu) și Csaba-István Sebestyén au fost
absenți.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 martie 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).
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Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnii deputați Alexandru Stănescu (delegație internă),
Cristian Ghinea (înlocuit de domnul deputat Nicolae Daniel
Popescu), Loránd-Bálint Magyar și Csaba-István Sebestyén au fost
absenți.
PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan

7

