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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 11, 12 și 13 mai 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11, 12 și 13
mai 2021, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea anexei
nr. 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; PLx.261/2020).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.
23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx.
154/2021).
3.Ședința grupului de lucru – dezbateri generale asupra Proiectului
Legii laptelui și a produselor lactate (raport: PLx. 298/2020).
4.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul
Comisiei.
Ședința din ziua de 11 mai 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea anexei
nr. 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; PLx.261/2020).
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2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea art 23
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 154/2021).
3.Diverse
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian
Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian
Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,
Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu,
Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la
sediul Camerei Deputaților.
Domnul deputat: Varujan Pambuccian a fost prezent online.
Au participat ca invitați:
-domnul George Aurelian Cățean – secretar de stat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Vasile Panaite – secretar de stat Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor;
-doamna Anca Ileana Ginavar – director Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației;
-doamna Elena Filip – director Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale;
-domnul Dănuț Iacob director Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru modificarea
anexei nr. 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (PLx.261/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea pct.21 al anexei nr.1 din
Legea nr.46/2008. Iniţiativa legislativă vizează, potrivit expunerii de
motive, rezolvarea uneia dintre marile cauze care susţin fenomenul
infracţional din domeniu, permiţând sustragerea unui volum impresionant
de lemn de la monitorizarea şi controlul specific. Senatul 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,
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raportor al proiectului de lege sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu.
În opinia domnului secretar de stat Vasile Panaite amendamentul
propus reprezintă un avantaj în favoarea împăduririi, scăzând astfel prețul
de cost al puieților forestieri.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu
amendamente admise.
Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru
completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții (PLx. 154/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare completarea art.23 din Legea nr.50/1991,
cu un nou alineat prin care se instituie o excepţie de la regula prevăzută la
alin.(2) al aceluiaşi articol, potrivit căreia pot fi introduse în intravilanul
localităţilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic
fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale. 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 urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu
amendamente admise.
La punctul „Diverse“ domnul președinte Chesnoiu a solicitat
domnului secretar de stat George Aurelian Cățean ca termenul prevăzut la
art. II din Legea nr. 125/2021 pentru completarea art. 66 din Legea
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, să fie respectat pentru ca legea să
poată fi aplicată.
În urma informațiilor apărute în spațiul public privind anumite sincope
reclamate în funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor domnul președinte Chesnoiu i-a convocat pe domnul
președinte Robert Viorel Chioveanu împreună cu doamna director a
Direcţiei Economice Cornelia Bilțiu Dăncuș în data de 10 mai 2021 la
Parlament. Întrucât întâlnirea stabilită nu a fost onorată, domnul președinte
Chesnoiu a solicitat acordul Comisiei pentru o nouă convocare. De
asemenea, domnul președinte Chesnoiu a propus ca la dezbateri să participe
și președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România.
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 mai 2021, având
următoarea ordine de zi:
1.Ședința grupului de lucru – dezbateri generale asupra Proiectului
Legii laptelui și a produselor lactate (raport: PLx. 298/2020).
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian
Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian
Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,
Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu,
Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la
sediul Camerei Deputaților.
Domnul deputat: Varujan Pambuccian a fost prezent online.
Au participat ca invitați:
-domnul George Aurelian Cățean – secretar de stat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-doamna Valentina Veronica Mitran Piticu – vicepreședinte
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;
-domnul Dorin Cojocaru – președinte Asociația Patronală Română din
Industria Laptelui;
-domnul Virgil Safta – consilier Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul
Legii laptelui și a produselor lactate are ca obiect reglementarea sectorului
laptelui şi a produselor lactate, a preparatelor lactate, a preparatelor pe bază
de lapte şi a celor care au ca materie primă produse obţinute din lapte şi
creează cadrul juridic în ceea ce priveşte prezentarea produselor şi
comercializarea acestora. Stabileşte informaţiile obligatorii care trebuie
inscripţionate pe eticheta laptelui de consum şi a produselor lactate, în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011. Astfel, se înfiinţează
Registrul Laptelui, în cadrul direcţiei tehnice de specialitate din Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în care operatorii economici trebuie să se
înscrie pentru a putea desfăşura activităţi în domeniul procesării laptelui
crud şi producţiei laptelui de consum şi a produselor lactate, destinate
comercializării. Totodată, se instituie interdicţia de comercializare a
produselor lactate cu adaos de grăsimi vegetale în acelaşi loc cu produsele
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lactate care nu conţin grăsimi vegetale. În acelaşi sens, se reglementează ca
fabricarea produselor lactate cu adaos de grăsimi vegetale să se proceseze
în partidă separată faţă de lapte şi produse lactate. De asemenea, produsele
lactate cu adaos de grăsimi vegetale trebuie să se comercializeze într-un
spaţiu bine delimitat, cu atenţionare explicită către cumpărător a
conţinutului acestor produse. Senatul a adoptat proiectul de lege.
În data de 25 noiembrie 2020 Comisia pentru agricultură a solicitat
prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri notificarea
textului de lege, cu amendamentele propuse, Comisiei Europene.
În urma Avizului detaliat înaintat de Germania și a observațiilor Spaniei
a fost prelungită perioada de menținere a státu-quóului până la data de 26 mai
2021.
Domnul președinte Chesnoiu a precizat că dorește ca legea să poată
proteja atât consumatorii, dar și producătorii români de lapte și produse
lactate.
Domnul Dorin Cojocaru, președintele Asociației Patronale Române
din Industria Laptelui a specificat că în prezent sunt 34 de acte normative în
vigoare care reglementează acest domeniu. Proiectul de lege a apărut ca
urmare a controalelor realizate în domeniul HoReCa, patiserii în care s-au
constatat încălcări ale Regulamentul (CE) NR. 882/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale
efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana
pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și
de bunăstare a animalelor. Pentru a răspunde solicitărilor Germaniei se poate
adopta legea fără obligativitatea de a înscrie laptele și produsele din lapte în
Registrul Laptelui.
În opinia domnului deputat Florian Emil Dumitru, Registrul Laptelui,
document conceput în format electronic, care se actualizează permanent și se
poate consulta pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate
fi aprobat prin ordin de ministru, deoarece este necesar din perspectiva
trasabilității laptelui și a produselor din lapte. De asemenea, a solicitat ca la
următoarea întâlnire să fie invitați reprezentanții Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și cei ai Autorității
Naționale penru Protecția Consumatorului pentru a preciza câte controale sau realizat, ce neconformități s-au identificat și care au fost cele mai
frecvente, câte sancțiuni s-au aplicat și care a fost cuantumul acestora, în
ultimii 2 ani, la lapte și produsele din lapte.
De asemenea, având în vedere că ANSVSA-ul reprezintă punctul
național de contact pentru rețeaua europeană privind fraudele alimentare și
că această instituție inițiază și elaborează programele periodice pentru
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identificarea şi combaterea fraudelor din domeniul alimentar, domnul
președinte Adrian Chesnoiu a solicitat următoarele: câte fraude alimentare au
fost identificate și sancționate, în câte situații ANSVSA-ul a colaborat, în
limita competenţelor, cu structurile abilitate ale statului responsabile cu
instrumentarea cazurilor frauduloase din domeniul alimentar.
Domnul președinte Adrian Chesnoiu a solicitat aceste situații pe
ultimii 4 ani de când a apărut Legea nr. 88/2016 privind stabilirea unor
măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui de consum şi a
produselor lactate, cu modificările și completările ulterioare.
Concluzia trasă de domnul președinte Adrian Chesnoiu a fost că în
acest moment în piața de lapte există concurență neloială, marketing
înșelător, iar obiectivele care trebuie atinse prin această lege sunt: protejarea
consumatorului, a procesatorului corect și a producătorului de lapte.
Ședința din ziua de 13 mai 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul
Comisiei.
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Costel
Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu,
Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel
Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, FlorianEmil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus
Munteanu, Nicu Niță, Alexandru Popa și Lilian Scripnic au fost prezenți la
sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Varujan Pambuccian, Silviu
Titus Păunescu și Alin-Costel Prunean au fost prezenți online.
PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU

6

