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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 10.01.2018
Nr.
4c-4/13

PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 11, 12, 13 și 14 decembrie 2017

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11,
12, 13 și 14 decembrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza, Proiectului de Lege privind aprobarea
Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de
reproducție (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci;
PLx 471/2017).
2. Dezbaterea şi analiza, Propunerii legislative pentru
completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri
de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (raport : Plx
507/2017).
3. Dezbaterea şi analiza, Proiectului de Lege privind
combaterea ambroziei (raport comun cu: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; PLx 407/2017).
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4. Dezbaterea şi avizarea, Proiectului Legii bugetului de stat
pe anul 2018 (aviz comun cu: Comisia pentru agricultură, silvicultură
și dezvoltare rurală a Senatului; PLx 567/2017).
5.Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea
zootehniei“ (raport: Plx. 581/2014).
Lucrările şedinţei din ziua de 11 decembrie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza, Proiectului de Lege privind aprobarea
Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de
reproducție (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci;
PLx 471/2017).
2. Dezbaterea şi analiza, Propunerii legislative pentru
completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri
de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (raport : Plx
507/2017).
3. Dezbaterea şi analiza,
Proiectului de Lege privind
combaterea ambroziei (raport comun cu: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; PLx 407/2017).
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnii deputați Aurel Robert Boroianu, Tinel Gheorghe
și Adrian Claudiu Prisnel au fost absenți.
Au participat ca invitați:
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Florin Ionuț Barbu, director general, Agenția
Națională de Îmbunătățiri Funciare;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.
Ședința Comisiei s-a desfășurat conform articolului 53
alineatul (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu
modificări și completări concomitent cu ședința plenului Camerei
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Deputaţilor, pe baza aprobării date de Biroul permanent, la solicitarea
domnului preşedinte Alexandru Stănescu.
S - a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru
activitatea de reproducție.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
proiectul de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de
reglementare: aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de
suine pentru activitatea de reproducție prin instituirea unei scheme de
ajutor de stat, în perioada 2017-2020. Proiectul de lege a fost
repartizat și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere), adoptarea proiectului
de Lege și întocmirea unui raport preliminar, cu amendamentele
admise prezentate în anexa nr. 1 și amendamentele respinse care se
regăsesc în anexa nr. 2 la raport, care va fi înaintat Comisiei pentru
buget, finanțe și bănci.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri
de organizare a activității de îmbunătățiri funciare.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca obiect de
reglementare: crearea premiselor referitoare la modalitatea de
aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor
de investiții cuprinse în Programul Național de Reabilitare a
Infrastructurii Principale de Irigații din România.
În urma dezbaterilor membrii Comisie au hotărât, în
unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu
amendamentele admise cuprinse în anexa la raport.
Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de
Lege privind combaterea ambroziei.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
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raportul preliminar cu amendamentele admise care a fost transmis
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic a fost adoptat într-o
formă diferită de cea înaintată de Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, membrii
Comisiei urmând să se pronunțe pe această formă.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură au
hotărât, în unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege și
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamentele admise.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 decembrie
2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea, Proiectului Legii bugetului de stat
pe anul 2018 (aviz comun cu: Comisia pentru agricultură, silvicultură
și dezvoltare rurală a Senatului; PLx 567/2017).
Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnul deputat Tinel Gheorghe a fost absent și a fost
înlocuit de domnul deputat Claudiu Vasile Răcuci.
Au participat ca invitați:
-domnul Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale;
-domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Dănuț Alexandru Potor, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Florin Ionuț Barbu, director general, Agenția
Națională de Îmbunătățiri Funciare;
-domnul Adrian - Ionuț Chesnoiu, director general, Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
-domnul Adrian Pintea, director general, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
-domnul Gheorghe Anton, director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
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-domnul Mihai Puțintei, director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
-domnul Gheorghe Căunei, director, Direcția Generală
Antigrindină Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul
activităţilor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a
Senatului şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor au fost sesizate
spre dezbatere şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2018.
Lucrările sedinței comune au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice care i-a dat
cuvântul domnului ministru Petre Daea pentru a prezenta proiectul
bugetul propus de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru
obiectivele care se regăsesc în Programul de guvernare.
Domnul ministru
Petre Daea a anunțat continuarea
Programului de sprijin pentru tomate și în anul 2018. Acordarea la
timp a subvențiilor pentru fermieri este și în anul 2018 o prioritate
pentru domnia sa. Absorbția fondurilor europene de la Fondul
European de Garantare Agricolă (FEGA) și (FEADR) Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală vor continua și în anul
2018. Investițiile asupra infrastructurii principale de irigații prin
Programul Național de Reabilitare a Infrasructurii Principale de
Irigații din România sunt de asemenea, cuprinse în proiectul de buget
pe anul 2018 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (20
voturi pentru și 7 voturi împotrivă ), să avizeze favorabil proiectul
de lege al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Anexa
3/22).
Ședința a continuat cu dezbaterea şi avizarea proiectului de
buget al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor (Anexa 3/38) .
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Domnul președinte Alexandru Stănescu i-a dat cuvântul
domnului dr. Geronimo Răducu Brănescu, preşedintele Autorităţii
Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor care a
precizat următoarele: sistemul veterinar de stat este organizat ca
sistem piramidal fiind reprezentat la nivel central de Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, care
organizează activitatea veterinară și pentru siguranța alimentelor pe
întreg teritoriul țării după o concepție unitară care să asigure apărarea
sănătății animalelor, sănătății publice și protecția mediului.
Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate
Autoritatea are următoarele atribuții:
- de strategie, în vederea asigurării și garantării sănătății
animalelor, a sănătății publice, protecția animalelor, protecția
mediului și a siguranței alimentelor;
- de reglementare, prin care se asigură cadrul juridic și
elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniul
veterinar și al siguranței alimentelor;
- de administrare, prin care se asigură coordonarea și
gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în
domeniul veterinar și al siguranței alimentelor;
- de reprezentare, pe plan intern și extern;
- de autoritate de stat, prin care se asigură supravegherea și
controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul său de
activitate.
Membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (18
voturi pentru, 4 voturi împotrivă și abţineri 1), să avizeze favorabil
proiectul de lege cu amendamentul admis care este cuprins în Anexa
la aviz.
Lucrările au continuat în ziua de 13 decembrie 2017, având
următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea
zootehniei“ (raport: Plx. 581/2014).
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Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnii deputați Tinel Gheorghe și Adrian Claudiu Prisnel
au fost absenți.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 decembrie
2017, având următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea
zootehniei“ (raport: Plx. 581/2014).
Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei. Domnii deputați Tinel Gheorghe, Loránd-Bálint Magyar
și Adrian Claudiu Prisnel au fost absenți.

PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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