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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 26.11.2019
Nr.
4c-5/565

SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 11 și 12 noiembrie 2019
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11 și 12
noiembrie 2019, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (raport
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019).
2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2019
privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul
utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României (raport: PLx.
456/2019).
3.Dezbaterea și analiza , în procedură de urgență a Proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019
pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și
reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (raport comun
cu: Comisia pentru transporturi și infrastructură; PLx. 425/2019).
4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (aviz pentru: Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx. 519/2019).
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5.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
și completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (aviz
pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 597/2019).
Lucrările şedinţei din ziua de 11 noiembrie 2019 au avut
următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea
anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (raport
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019).
2.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2019 privind modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru
stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a
pesticidelor pe teritoriul României (raport: PLx. 456/2019).
3.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea și
completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății
Naționale a Căilor Ferate Române (raport comun cu: Comisia pentru
transporturi și infrastructură; PLx. 425/2019).
4.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (aviz pentru: Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx. 519/2019).
5.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea
și completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (aviz
pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 597/2019).
raport suplimentar: PLx. 221/2017).
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei:
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae
Giugea, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel Constantin,
Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici,
Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin
Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu,
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.
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Domnii deputați Nechita-Adrian Oros și Corneliul Olar (concediu
medical) au fost absenți.
Lucrările şedinţei din ziua de 12 noiembrie 2019 au avut
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (raport
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019).
2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2019
privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul
utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României (raport: PLx.
456/2019).
3.Dezbaterea și analiza , în procedură de urgență a Proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019
pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și
reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (raport comun
cu: Comisia pentru transporturi și infrastructură; PLx. 425/2019).
4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (aviz pentru: Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx. 519/2019).
5.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
și completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (aviz
pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 597/2019).
Au participat ca invitați:
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Ovidiu Marcel Sîrbu, secretar de stat Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
-doamna Anda Mitu, consilier Ministerul Justiției;
-doamna Ana-Maria Ioniță, consilier Autoritatea Națională
Fitosanitară;
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-doamna Roxana Țigău, consilier Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor;
-doamna Viorica Păulescu, consilier Ministerul Finanțelor Publice.
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei:
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae
Giugea, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel Constantin,
Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici,
Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin
Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu,
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.
Domnii deputați Nechita-Adrian Oros și Corneliul Olar (concediu
medical) au fost absenți.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, președintele Comisiei.
Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de Lege
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind
aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru
activitatea de reproducție (PLx. 474/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare modificarea
anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018, urmărindu-se eliminarea unor
contradicţii din textul actual. Proiectul a fost repartizat și Comisiei pentru
buget, finanțe și bănci în vederea întocmirii raportului comun.
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 președinte Alexandru Stănescu a propus, la solicitarea
domnului ministru Nechita-Adrian Oros, amânarea dezbaterilor pentru
două săptămâni. Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2019 privind
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul
utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României ( PLx. 456/2019).
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Domnul președinte Stănescu a precizat că proiectul de lege a fost
adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012. Proiectul
transpune prevederile Directivei (UE) 2019/782 a Comisiei din 15 mai
2019 de modificare a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea indicatorilor de risc
armonizaţi.
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 Gudu Vasile.
În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât,
în unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege mai sus menționat
în forma prezentată de Senat.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru
modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea
Societății Naționale a Căilor Ferate Române ( PLx. 425/2019).
Domnul președinte Stănescu a precizat că proiectul de lege a fost
adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998, în
vederea stabilirii unor măsuri ce trebuie luate în cazul căderilor de arbori
aflaţi în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice. Proiectul a
fost repartizat și Comisiei pentru transporturi și infrastructură.
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 Nicolae Giugea.
În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât
în unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare al
proiectului de lege mai sus menționat, în forma prezentată de Senat, care
va fi înaintat Comisiei pentru transporturi și infrastructură în vederea
întocmirii raportului comun.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (PLx. 519/2019).
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Domnul președinte Stănescu a precizat că proiectul de lege a fost
adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare modificarea Legii
nr.287/2009, intervenţiile legislative vizând regimul general al
proprietăţii şi fiind argumentate în expunerea de motive prin faptul că:
„pentru ca fermierii să se dezvolte, să acceseze fonduri europene, credite
bancare, respectiv investiţii pe termen lung, trebuie să aibă o stabilitate pe
termen lung, din punct de vedere a obiectului muncii privind terenul
agricol dat în folosinţă”. Avizul Comisiei pentru agricultură va fi transmis
Comisiei juridice, de disciplină și imunități sesizate în fond cu acest
proiect 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 Alexandru Stănescu.
Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru două
săptămâni.
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (PLx. 597/2019).
Domnul președinte Stănescu a precizat că proiectul de lege a fost
adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea art.291 din Legea nr.227/2015, în sensul reducerii cotei
standard a T.V.A. la 16% începând cu 01.01.2020. De asemenea,
începând cu data de 01.01.2020, se propune aplicarea unei cote reduse a
T.V.A., de 9% pentru livrarea de băuturi destinate consumului uman, cu
excepţia băuturilor alcoolice, respectiv de 5% pentru anumite produse
alimentare. Avizul Comisiei pentru agricultură va fi transmis Comisiei
pentru buget, finanțe și bănci sesizate în fond cu acest proiect 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 Daniel Popescu.
În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât
solicitarea punctului de vedere al Guvernului referitor la acest proiect de
lege și amânarea dezbaterilor până la primirea răspunsului.
PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR
Dan Ciocan
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