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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Bucureşti, 09.11.2016
Nr. 4c-4/633

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 1, 2 și 3 noiembrie 2016
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1, 2 și 3
noiembrie 2016, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii
nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (raport comun cu
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx 455/2016).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.8
alin. (1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 20152020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile
agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport; PLx 371/2016).
3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a
pieței vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu Comisia pentru industrii
și servicii; PLx 437/2016).
4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și
desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală
(raport; PLx 462/2016).
5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind etichetarea
produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală
cardiovasculară (raport; Plx 469/2016).
1

6. Vizitarea Târgului INDAGRA 2016.
Lucrările şedinţei din ziua de 1 noiembrie 2016 au avut următoarea
ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii
nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (raport comun cu
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx 455/2016).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.8
alin. (1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 20152020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile
agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport; PLx 371/2016).
3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a
pieței vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu Comisia pentru industrii
și servicii; PLx 437/2016).
Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent.
Au participat ca invitați:
- domnul Teodor Mihalcea – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale;
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor si
Pădurilor;
- domnul Mihai Vișan – director executiv, Federația
ROMALIMENTA;
- doamna Diana Mereanu – șef birou, Oficiul National al Viei si
Produselor Vitivinicole - ONVPV;
- doamna Dana Chircă – consilier superior, Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, președintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru
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modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (;
PLx 455/2016).
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteș, raportor, a prezentat proiectul
de lege și a propus amânarea anlizei. Propunerea a fost aprobată în
unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea art.8 alin. (1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură
în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PLx
371/2016).
Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul de
lege.
Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost
aprobată în unanimitate.
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea analizei
pentru Proiectul de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei
și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015
(PLx 437/2016).
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 noiembrie 2016,
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și
desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală
(raport; PLx 462/2016).
2. Vizitarea Târgului INDAGRA 2016.
Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
președintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și
desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală (PLx
462/2016).
3

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de
lege și a precizat că suma aferentă activității de neutralizare a deșeurilor de
origine animală provenite de la gospodăriile populației realizată în baze
contractuale de către consiliile județene se asigură din transferuri de la
bugetul de stat către bugetele consiliilor județene prin bugetul aprobat,
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anul 2016.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea
analizei. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
În continuare, membrii comisiei s-au deplasat la Târgul INDAGRA
2016.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 3 noiembrie 2016,
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind etichetarea
produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală
cardiovasculară (raport; Plx 469/2016).
Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
președintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind
etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de
boală cardiovasculară (Plx 469/2016).
Domnul deputat Ioan Dîrzu, raportor, a prezentat propunerea
legislativă și a precizat că proiectul de act normativ își propune să instituie
o etichetă obligatorie, pentru toate alimentele procesate, care să fie ușor de
citit și înțeles de orice consumator
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea
analizei, pentru o verificare mai atentă a corelării propunerilor cu
reglementările deja existente în legislația europeană, care se aplică și în
România. Propunerea a fost votată în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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