APROBAT
la ședința Comisiei agricultură și
industrie alimentară

PLANUL DE ACTIVITATE
al Comisiei agricultură și industrie alimentară
pentru semestrul II al anului 2021

•

■. j:

Realizarea funcție le
Acțiuni

1.1. Examinarea proiectelor de acte legislative la care
Comisia este sesizată în fond

1.2. Examinarea proiectelor de acte legislative parvenite
în Comisie pentru avizare
1.3. Perfectarea proiectelor ordinii de zi a ședințelor
Comisiei

• 9
Indicatorii de
produs/rezultat
Proiecte de acte legislative
examinate
Rapoarte elaborate
Sinteza amendamentelor
întocmită
Proiecte de acte legislative
examinate
Avize elaborate
Proiecte ale ordinii de zi a
ședințelor Comisiei perfectate

1.4. Perfectarea proceselor-verbale ale ședințelor Comisiei Procese-verbale perfectate

ii*

19

II I

Termen de realizare

■■

W Iii

Responsabil

Conform prevederilor
Regulamentului
Parlamentului

Membrii Comisiei
Consultanții
principali

Conform prevederilor
Regulamentului
Parlamentului
săptămânal

Membrii Comisiei
Consultanții
principali
Președintele
Comisiei
Consultantul
superior

După ședința Comisiei

Secretarul Comisiei
Consultanții
Comisiei
1

Obiectivul nr. 2: Organizarea și exercitarea controlului parlamentar asupra executării legilor

2.1. Exercitarea controlului parlamentar pe problemele Controlul parlamentar asupra Conform deciziei Comisiei
aferente domeniilor de activitate ale comisiei
executării legilor exercitat.
2.1.1. Executarea controlului parlamentar privind Control parlamentar organizat
implementarea Legii nr. 68/2013 despre semințe
Concluzii sistematizate

octombrie

2.1.2. Executarea controlului parlamentar privind
implementarea Legii nr. 115/2005 cu privire la producția
agroalimentară ecologică
2.1.3. Exercitarea controlului parlamentar privind
implementarea Legii nr.150/2017 cu privire la Registrul
obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară

octombrie-noiembrie

2.1.4. Exercitarea controlului parlamentar asupra
implementare Legii nr. 2g6/2Oi7privind cerințele
generale de igienă a produselor alimentare

Control parlamentar organizat

Concluzii sistematizate

Control parlamentar organizat

noiembrie-decembrie

Concluzii sistematizate
Control parlamentar organizat

Membrii Comisiei,
consultant principal
T. Nastas

noiembrie-decembrie

Concluzii sistematizate

2.2. Sistematizarea concluziilor controlului parlamentar și Concluzii sistematizate
Conform deciziei Comisiei
întocmirea după caz a recomandărilor pentru prezentare Recomandări
adresate
Guvernului și/sau altor autorități publice
Guvernului și/sau altor autorități
publice
2.3 Emiterea avizelor consultative cu titlu de recomandare Avize consultative, puncte de La solicitare
în vederea asigurării aplicării uniforme a legislației, a vedere perfectate
punctelor de vedere solicitate de Curtea Constituțională
asupra legilor sesizate ce țin de competența Comisiei de
comun cu Direcția generală juridică a Secretariatului
Parlamentului

Obiectivul nr. 3: Orgai
3.1. Organizarea consultărilor publice la nivel de Comisie

lor, au ieril

‘.vizitei

Consultări publice la nivel de
Comisie organizate și desfășurate

lucru

La decizia Comisiei

Membrii Comisiei
Consultanții
principali
Membrii Comisiei,
consultant principal
A.Danuță
Membrii Comisiei,
consultant principal
V. Cebotari
Membrii Comisiei,
consultant principal
Gh. Gîrbu

Membrii Comisiei
Consultanții
principali
Membrii Comisiei
Consultanții
principali

studiu

’f
Membrii Comisiei
Consultanții
Comisiei
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3-2. Organizarea dezbaterilor, audierilor publice, vizitelor Vizite organizate
de lucru, și de studiu

Conform deciziei Comisiei

3.2.1. Audierea MAIA privind situația în domeniul Informația prezentată
agroalimentar și prioritățile stabilite pentru semestru II
al anului 2021

septembrie

3.2.2. Audierea raportului de activitate al AIPA Informația prezentată
pentru semestrul I și prioritățile stabilite pentru
semestrul II al anul 2021.
3.2.3. Audierea raportului de activitate al ANSA Informația prezentată
pentru semestrul I și prioritățile stabilite pentru
semestrul II al anul 2021.
3.2.4. Audierea raportului de activitate al Oficiului
Informația prezentată
Național al Viei și Vinului pentru semestrul I și
prioritățile stabilite pentru semestrul II al anul 2021.

septembrie

septembrie

septembrie

Membrii Comisiei
Consultanții
Comisiei
Membrii Comisiei
consultant principal
V. Cebotari

Membrii Comisiei
consultant principal
A. Dănuță
Membrii Comisiei
consultant principal
T. Nastas
Membrii Comisiei
consultant principal
Gh. Gîrbu

3.2.5. Audierea entităților responsabile cu privire la Informația prezentată
realizarea acțiunilor pentru restructurarea sistemului de
cercetare și inovare, educație și extensiune rurală în
domeniul agroalimentar (Planul de acțiuni aprobat prin
HG nr. 1283/2018)

octombrie

Membrii Comisiei
consultant principal
V. Cebotari

3.2.6. Audierea MAIA
cu privire la situația în Informația prezentată
domeniul zootehnic, problemele și perspectivele de
dezvoltare a acestuia

noiembrie

Membrii Comisiei
consultant principal
A. Dănuță

3.3. Sistematizarea contribuțiilor parvenite ca urmare a Consultări, dezbateri și vizite
organizate
consultărilor publice, dezbaterilor și vizitelor de lucru
Contribuții sistematizate drept
urmare a consultărilor,
dezbaterilor și vizitelor efectuate

în cazul organizării

Membrii Comisiei
Consultanții
principali ai
Comisiei
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3.4. Conlucrarea cu autoritățile publice de resort în Contribuții examinate
vederea analizării oportunității promovării contribuțiilor
parvenite ca urmare a consultărilor publice, dezbaterilor și
vizitelor de lucru
Obiectivul nr. 4: Examinarea corespondenței parvenite în adresa Comisiei

în cazul organizării

Membrii Comisiei
Consultanții
principali ai
Comisiei

4.1. Examinarea corespondenței parvenite pe domeniul de Corespondență înregistrată și
activitate
a
Comisiei
și
prezentarea examinată
propunerilor/sugestiilor de soluționare a problemei
invocate

Permanent

Membrii Comisiei
Consultanții
Comisiei

4.2. întocmirea demersurilor către organele de resort, Demersuri întocmite
implicând autoritățile publice competente în vederea
examinării/soluționării obiectului petiției

După necesitate

Membrii Comisiei
Consultanții
Comisiei

Notă: Prezentul Plan de activitate a Comisiei este de uz intern, la necesitate poate fi actualizat sau revizuit.

Vladimir BOLEA
Președintele Comisiei
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