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SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 27 și 28 noiembrie 2019
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27 și 28
noiembrie 2019, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (retrimis din plen pentru raport
înlocuitor; PLx. 221/2017).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind trecerea unor
terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului
Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul
privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –
Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul
privat al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,
în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Slatina (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică
și amenajarea teritoriului; PLx. 414/2019).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx.
459/2019).
4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de
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susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (raport
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019).
5.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).
6.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea
și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.
407/2006 (raport pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx.
413/2019).
Lucrările şedinţei din ziua de 27 noiembrie 2019 au avut
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (retrimis din plen pentru raport
înlocuitor; PLx. 221/2017).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind trecerea unor
terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului
Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul
privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –
Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul
privat al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,
în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Slatina (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică
și amenajarea teritoriului; PLx. 414/2019).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx.
459/2019).
4.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).
5.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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Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei:
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, Dănuţ Păle, Dan
Ciocan, Vasile Gudu, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel
Constantin, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, LorándBálint 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 (aflat în
concediu medical a fost înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian
Buican) au fost absenți.
Au participat ca invitați:
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Mihai Neagu director general adjunct al Direcţiei
Generale Politici Agricole, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ;
-doamna Maria Gheorghiță, director patrimoniu genetic și
patrimoniu zoopastoral Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi
Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, președintele Comisiei.
În deschiderea lucrărilor domnul președinte Alexandru Stănescu a
informat Comisia cu privire la modificările propuse în componența
biroului Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice de grupul parlamentar al Partidului Național Liberal din
Camera Deputaților.
În conformitate cu articolul 46 alin. (7) din Regulamentul
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare
domnul deputat Nicolae Giugea va ocupa funcția de vicepreședinte al
Comisiei, în locul domnului deputat Nechita Adrian Oros care rămâne
membru al Comisiei, iar domnul deputat Vasile Gudu va ocupa funcția de
secretar al Comisiei, în locul domnului deputat Nicolae Giugea desemnat
vicepreședinte al Comisiei.
Propunerile nominale, mai sus menționate, au fost aprobate cu
unanimitate de voturi.
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Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de Lege
pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (PLx.
221/2017).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare completarea
Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările
ulterioare, în scopul prevenirii comerțului cu miere și produse apicole
falsificate. Proiectul a fost retrimis din plen pentru raport înlocuitor.
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.
Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru
următoarea ședință.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind
trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva,
în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a
Pădurilor – Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora
din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Naţionale a
Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina (PLx. 414/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare trecerea unor
terenuri, aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului, în
domeniul privat al statului, precum şi transmiterea acestora, cu titlu
gratuit, din domeniul privat al statului în domeniul privat al municipiului
Slatina şi în administrarea Consiliului local al Municipiului Slatina, în
vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire drum legătură între
zonele industriale”. Proiectul a fost repartizat și Comisiei juridice, de
disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului.
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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 Dan Ciocan.
În urma examinării proiectului de lege membrii comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi (s-au înregistrat două abțineri) întocmirea unui
raport preliminar de adoptare cu amendamente, care va fi înaintat
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului, în vederea întocmirii
raportului comun.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
(raport: PLx. 459/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare modificarea
şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, astfel încât
grupurile/organizaţiile de producători să poată beneficia de facilităţile
fiscale prevăzute 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 Vasile Gudu.
Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru două
săptămâni.
Ședința a continuat cu dezbaterea 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.
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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 Csaba-István Sebestyén.
Domnul președinte Alexandru Stănescu a propus amânarea
dezbaterilor pentru următoarea ședință.
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (PLx. 519/2019).
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.
În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât
cu majoritate de voturi ( s-au înregistrat două abțineri) avizarea favorabilă
a proiectului de lege mai sus menţionat cu amendamentele care se
regăsesc în anexa avizului.
Lucrările şedinţei din ziua de 28 noiembrie 2019 au avut
următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea
și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.
407/2006 (raport pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx.
413/2019).
Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei:
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Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, Dănuţ Păle, Dan
Ciocan, Vasile Gudu, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel
Constantin, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, 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, Corneliul Olar (aflat în
concediu medical a fost înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian
Buican) și Loránd-Bálint Magyar au fost absenți.
PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu
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