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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice

Bucureşti, 09.05.2016
Nr.4c-4/273

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din ziua de 26 aprilie 2016
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 26 aprilie
2016, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea
prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic; PLx 69/2016).
2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice (aviz; Plx 148/2016).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 membri ai Comisiei.
A absentat domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor;
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Elena Filip – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Anne Marie Niculescu – consilier juridic, Ministerul
Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Şedinţa a fost comună cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
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Domnul deputat Nini Săpunaru a propus ca peste două săptămâni să
se organizeze o dezbatere cu participarea reprezentanţilor
supermarketurilor româneşti, care au o cifră de afaceri de peste 5 milioane
de euro.
Domnul deputat Marian Avram – a solicitat ca biroul comisiei să
analizeze acţiunile derulate de Guvern pentru trecerea Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în subordinea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2015 pentru
suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PLx 69/2016).
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat proiectul
de lege şi a cerut amânarea analizei, pentru centralizarea şi analiza tuturor
amendamentelor formulate la acest proiect de lege.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice (Plx 148/2016).
Domnul deputat Liviu Matiuţă Laza, raportor, a prezentat propunerea
legislativă.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea
analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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