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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 2 și 3 noiembrie 2020

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2 și 3
noiembrie 2020, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea
Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea
grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea
produselor agricole și silvice (raport: PLx. 645/2020).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unor
bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în
proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor
Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor
imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 643/2020).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.59
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx.
300/2020).
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Lucrările şedinţei din ziua de 2 noiembrie 2020 au avut următoarea
ordine de zi:
1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru completarea
Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea
grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea
produselor agricole și silvice (PLx. 645/2020).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, Iarco Furic, Tinel
Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu,
Gabriel Rădulescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ
Simionca, Ion Tabugan, Ioan Terea au fost prezenți la sediul Camerei
Deputaților.
Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Dănuţ Păle, Dan Ciocan,
Vasile Gudu, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă,
Daniel
Constantin, Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar și Sorinel Marian
Vrăjitoru au fost prezenți online.
Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost absent.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 noiembrie 2020,
având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea
Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea
grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea
produselor agricole și silvice (raport: PLx. 645/2020).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unor
bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în
proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor
Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor
imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 643/2020).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.59
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx.
300/2020).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.
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Domnii deputați: Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, Iarco Furic, Tinel
Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu,
Gabriel Rădulescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ
Simionca, Ion Tabugan, Ioan Terea au fost prezenți la sediul Camerei
Deputaților.
Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Dănuţ Păle, Dan Ciocan,
Vasile Gudu, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă,
Daniel
Constantin, Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar și Sorinel Marian
Vrăjitoru au fost prezenți online.
Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost absent.
Au participat ca invitați:
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Nagy Laszlo Csutak, vicepreședinte Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Gelu Puiu , secretar de stat Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor;
-doamna Camelia-Maria Procop, director general Agenția Domeniilor
Statului;
-domnul Dănuț Iacob, director general Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor;
-domnul Decebal Ștefăniță Pădure, președinte, Asociația pentru
Promovarea Alimentului Românesc;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru completarea
Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea
grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea
produselor agricole și silvice (PLx. 645/2020).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței Guvernului
nr.37/2005, în sensul introducerii unor facilităţi fiscale, pentru grupurile şi
organizaţiile de producători, care comercializează produse agricole şi
silvice. Senatul a adoptat proiectul de lege.
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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 Alexandru Stănescu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea
voturilor celor prezenți (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport de
adoptare, cu amendamente admise.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind
transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitarveterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea
Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și
pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind
vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență
sanitar-veterinară (PLx. 643/2020).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare trecerea anumitor bunuri imobile reprezentând
sedii ale circumscripţiilor sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi anexele
inseparabile, precum şi terenurile aferente, aflate în proprietatea privată a
statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în administrarea
consiliilor locale pe a căror rază teritorială se regăsesc acestea. De
asemenea, se preconizează abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.89/2004. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului.
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.
Au urmat dezbateri generale.
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea
art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PLx. 300/2020).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.59 din Legea
nr.46/2008, intervenţiile legislative vizând reducerea perioadei în care
ocoalele silvice pot începe exploatarea masei lemnoase degradate. Senatul
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a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei juridice, de
disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectul de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul
deputat, Emanuel-Iuliu Havrici.
Au urmat dezbateri generale.
PREŞEDINTE,
Alexandru STĂNESCU
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