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ORDINEA DE ZI 

        a lucrărilor comisiei din  18 - 20.06.2013    
                                                                                                 

Nr. 
crt. 

Nr. înregistrare 
la CD 

Denumirea iniţiativei 
legislative sau a problemei 
înscrise pe ordinea de zi şi 
menţionarea raporturilor 

Competenţa 
CD potrivit 
art.75 din 

Constituţie 

Data 
sesizării 
comisiei 

Scopul 
sesizării 

Termen de 
soluţionare Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 
           
              Marţi, 18.06.2013, ora 1400 
 
1. Pl.x 174/2013 Propunerea legislativă pentru 

modificarea art.29 din Legea 
viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei 
vitivinicole  
  
Raportor: Nini Săpunaru 

Cameră 
decizională 

03.06.2013 Raport  20.06.2013 Invitaţi:  
Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

2. Pl.x 189/2013 Propunerea legislativă privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale 
a Zonei Montane  
Raportor: Marian Ghiveciu 

Cameră 
decizională 

05.06.2013 Raport  20.06.2013 Invitaţi:  
Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

3. PL.x 187/2013 Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.37/2013 pentru 
completarea art.13 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2009 privind 
gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile 
provenite din Fondul european 
de garantare agricolă, Fondul 
european agricol de dezvoltare 
rurală şi Fondul european pentru 
pescuit şi a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat, privind 
gestionarea fondurilor 

Cameră 
decizională 

05.06.2013 Raport comun 
cu Comisia 
pentru buget 

18.06.2013 Invitaţi:  
Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale;  

  

ioana.gota
Original



0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 
2

nerambursabile alocate de la 
Comunitatea Europeană şi a 
fondurilor alocate de la bugetul 
de stat aferente programului de 
colectare şi gestionare a datelor 
necesare desfăşurării politicii 
comune în domeniul pescuitului 
şi a programului de control, 
inspecţie şi supraveghere în 
domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art.10 din Legea 
nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul 
european pentru pescuit, Fondul 
european de garantare agricolă, 
prin preluarea riscului de 
creditare de către fondurile de 
garantare 
Raportor: George Scarlat 

               
              Marţi, 18.06.2013, ora 1500, şedinţă comună  
             cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 
1. Plx.156/2011/2013 Cererea de reexaminare a Legii 

privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.127/2010 pentru adoptarea 
unor măsuri destinate dezvoltării 
economico-sociale a zonei 
„Delta  Dunării” 
Raportor: Marian Avram 

Cameră 
decizională 

18.02.2013 Cerere 
reexaminare 

11.03.2013 Invitaţi:  
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice;  
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