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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din ziua de 24 iunie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 24 iunie 2021,
având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor
acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii (retrimis de
CLGP pentru raport înlocuitor: PLx. 97/2021).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin
Bîrcă, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin
Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Nicolae Giugea, IonCătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu și Nicu Niță au fost
prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Loránd Bálint Magyar,
Corneliu Olar, Ciprian Ciubuc, Florian-Emil Dumitru, Varujan
Pambuccian, Silviu Titus Păunescu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean
și Lilian Scripnic au fost prezenți online.
Doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu a fost absentă motivat
(concediu medical).
Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat DanielSorin Gheba, vicepreședintele Comisiei.
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În deschiderea lucrărilor domnul vicepreședinte Gheba a propus
suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de Lege pentru modificarea art.1
alin.(1) din Legea nr.137 din 2011 privind transmiterea unor terenuri din
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul
public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Braşov, judeţul Braşov (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități; PLx.266/2021).
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor
acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii (PLx.
97/2021).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea unor
termene, respectiv amânarea obligativităţii de realizare şi implementare a
amenajamentelor pastorale până la data de 1 ianuarie 2022 (art.10 alin.(1)
din Ordonanţa de urgenţă nr.34/2013); aplicarea Legii nr.509/2006 se
suspendă în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021; termenul de
intrare în vigoare a Legii nr.133/2019 se prorogă până la data de 1 iulie
2021; termenul de intrare în vigoare a Legii nr.236/2020 se prelungeşte până
la data de 1 ianuarie 2022; prelungirea licenţei pentru transport în comun
până pe 31.03.2021; adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte instalarea
echipamentelor de măsură a cantităţilor de apă utilizate/evacuate.
În ședința din data de 9 iunie 2021, Comitetul liderilor grupurilor
parlamentare a hotărât retrimiterea proiectului de lege, Comisiei pentru
agricultură, în vederea examinării și depunerii unui 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 sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Constantin Bîrcă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au propus, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente
admise.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137 din 2011 privind transmiterea
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei
de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul
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Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov
în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov (PLx.266/2021).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii de
motive, modificarea art.1 alin.(1) lit.a) din Legea nr.137/2011, în vederea
transmiterii unui teren în suprafaţă de 18,15 ha din domeniul public al
statului şi din administrarea Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Șişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului
Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul
Braşov, în vederea amenajării Centrului de Afaceri Braşov, infrastructură
de inovare şi cercetare, infrastructură de cercetare în medicină şi recuperare,
clinici, dispensare, spitale, baza conexă pentru situaţii de urgenţă, drumuri
de acces, parcări şi construcţii conexe acestora. Senatul a adoptat proiectul
de lege care 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 sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Daniel-Sorin Gheba.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au propus, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport comun de adoptare a
proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.
PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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