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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 05.06.2019
Nr.
4c-5/297

SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 28, 29 și 30 mai 2019
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28, 29
și 30 mai 2019, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza
Proiectului de Lege privind
suplimentele alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și
familie; PLx. 468/2012).
2.Dezbaterea și analiza
Propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța
alimentelor și pentru modificarea unor acte normative (raport: Plx.
148/2019).
3.Dezbaterea și analiza
Proiectului de Lege privind
completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și
ale Legii nr. 169/1997 (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx. 96/2019).
4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a
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statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale – Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în
administarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Administrația
Națională „Apele Române“ (raport comun cu: Comisia pentru mediu
și echilibru ecologic; PLx. 240/2019).
5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru înființarea
Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
(raport: PLx. 34/2019).
6.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 28 mai 2019 au avut următoarea
ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza
Proiectului de Lege privind
suplimentele alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și
familie; PLx. 468/2012).
2.Dezbaterea și analiza
Propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța
alimentelor și pentru modificarea unor acte normative (raport: Plx.
148/2019).
3.Dezbaterea și analiza
Proiectului de Lege privind
completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și
ale Legii nr. 169/1997 (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx. 96/2019).
4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a
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statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale – Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în
administarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Administrația
Națională „Apele Române“ (raport comun cu: Comisia pentru mediu
și echilibru ecologic; PLx. 240/2019).
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, 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.
Au participat ca invitați:
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Constantin Dan Deleanu, subsecretar de stat,
Ministerul Apelor și Pădurilor;
-domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Octavian Ilișoi, vicepreședinte, Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Viorel Andronie, președinte Colegiul Medicilor
Veterinari din România.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
Primul punct de pe ordinea de zi Proiectul de Lege privind
suplimentele alimentare (PLx 468/2012) care urma să fie dezbătut în
ședință comună cu Comisia pentru sănătate și familie a fost amânat
pentru o ședință viitoare.
Ședința a continuat cu analiza Propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004
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privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța
alimentelor și pentru modificarea unor acte normative (Plx.
148/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004, în sensul
instituirii obligaţiei direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, de a încheia
contracte de concesiune pe o durată de 5 ani, cu medicii veterinari
organizaţi în condiţiile legii. De asemenea, se propune acordarea, din
bugetul ANSVSA, a unei sume lunare de 5000 lei, fiecărui medic
veterinar cu drept de liberă practică, care deţine contract, pentru
efectuarea, în exploataţiile nonprofesionale, a unor activităţi sanitare
veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere,
prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor
şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe
naţionale, pe care ANSVSA trebuie să le pună în aplicare, pentru
transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare,
pentru formarea profesională aferentă activităţilor contractate.
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 Dănuț Păle.
În urma examinării propunerii legislative membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat două abțineri),
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise și
respinse.
Ședința a continuat cu analiza proiectului de Lege privind
completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și
ale Legii nr. 169/1997 (PLx. 96/2019).
4

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare completarea art.4 din Legea
nr.1/2000 cu un nou alineat, alin.(110), în sensul instituirii
posibilităţii proprietarilor investiţiilor privatizate de a încheia
acorduri de despăgubire şi cu persoane fizice îndreptăţite din judeţul
respectiv al căror drept de proprietate a fost validat de comisiile
judeţene de fond funciar sau au fost stabilit prin sentinţe judecătoreşti
definitive, chiar dacă aceste terenuri preluate abuziv nu s-au aflat sub
investiţiile privatizate.Proiectul de lege a fost adoptat de 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 Nicu Niță.
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. 20/2019 privind transmiterea
unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională
pentru Pescuit și Acvacultură în administarea Ministerului Apelor și
Pădurilor – Administrația Națională „Apele Române“ (PLx.
240/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor terenuri
proprietate publică a statului din administrarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit
şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor Administraţia Naţională „Apele Române”. Efectele intervenţiilor
legislative vizează promovarea de proiecte în cadrul Programului
Operaţional Infrastructură Mare, 2014-2020, Reducerea eroziunii
costiere Faza II (2014-2020)” - Axa prioritară 5, «Promovarea
adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor», Obiectiv specific 5.1, Reducerea efectelor şi a pagubelor
asupra populaţiei, cauzate de fenomenele naturale asociate
principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal
de inundaţii şi eroziune costieră”. Proiectul de lege a fost adoptat de
Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și echilibru
ecologic.
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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 Terea.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare
în forma prezentată de Senat care va fi transmis Comisiei pentru
mediu și echilibru ecologic în vederea întocmirii raportului comun.
Lucrările au continuat în ziua de 29 mai 2019, având
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru înființarea
Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
(raport: PLx. 34/2019).
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, 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.
Au participat ca invitați:
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Cristian Ioan Duicu, director general, Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Ioan Jelev, vicepreședinte Academia de Științe
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești“;
-domnul Marian Cioceanu, președinte,
Asociația BioRomania;
-domnul George Bădescu, director executiv, Asociația Marilor
Rețele Comerciale din România;
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-domnul Bogdan Oancea, director, Federația Națională a
Producătorilor de Produse Tradiționale din România;
-doamna Victoria Vîrgolici:
Romalimenta – Federația
Patronală Română din Industria Alimentară;
-domnul Mihai Vișan, director executiv, Romalimenta –
Federația Patronală Română din Industria Alimentară.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
S-a trecut 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 a fost adoptat de Senat și 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.
Au urmat dezbateri pe articole. Votul final va fi dat în
următoare ședință.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 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
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 23 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, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu
Havrici, 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. Domnii deputați Cristian Ghinea (înlocuit de domnul
deputat Nicolae Daniel Popescu), Iarco Furic și Loránd-Bálint
Magyar au fost absenți.

VICEPREŞEDINTE,
Dănuț PĂLE

SECRETAR,
Dan Ciocan

8

