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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 27, 28, 29 şi 30 mai 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de
27, 28, 29 şi 30 mai 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011
privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a
statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor –
(raport comun
Administraţia Naţională „Apele Române”
suplimentar cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012).
2. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii
tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. […][DR] în ceea ce
priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a
Regulamentelor (UE) nr. […][PD], (UE) nr. […][HZ] şi (UE) nr.
[…][privind OCP unică] în ceea ce priveşte aplicarea acestora în
anul 2014 (COM (2013) 226).
3. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit
şi afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr.861/2006
al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al
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Consiliului privind politica maritimă integrată] (COM (2013)
245).
4. Dezbaterea Propunerii modificată de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului
strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr.1083/2006 al Consiliului (COM (2013) 246).
Lucrările şedinţei din data de 27 mai 2013 au început la ora
00
16 şi au avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011
privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a
statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor –
(raport comun
Administraţia Naţională „Apele Române”
suplimentar cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Cristian Gherghişan – preşedinte, Agenția
Națională pentru Pescuit şi Acvacultură;
- domnul Florin Bogdan Bocşea – consilier ministru,
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011
privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a
statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor –
Administraţia Naţională „Apele Române” (PL.x 40/2012).
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Domnul deputat Marin Anton a prezentat proiectul de lege
şi a precizat că acesta a fost retrimis din plenul Camerei
Deputaţilor pentru a fi reanalizate aspectele legate de natura
juridică a terenurilor pe care urmează a fi construite, modernizate
şi restructurate locurile de debarcare şi adăposturile pentru
desfăşurarea activităţilor cu specific pescăresc.
Domnul Cristian Gherghişan, preşedinte ANPA, a reamintit
că acest proiect de lege a mai fost în dezbaterea comisiei şi a
afirmat că situaţia terenurilor care sunt stabilite pentru realizarea
acestor adăposturi pescăreşti a fost clarificată.
S-a declarat de acord cu menţinerea raportului iniţial şi i-a
rugat pe membrii comisiei să voteze menţinerea acestuia.
S-a propus aprobarea raportului întocmit de comisie, în
forma iniţială.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 mai 2013,
începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii
tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. […][DR] în ceea ce
priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a
Regulamentelor (UE) nr. […][PD], (UE) nr. […][HZ] şi (UE) nr.
[…][privind OCP unică] în ceea ce priveşte aplicarea acestora în
anul 2014 (COM (2013) 226).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Camelia Iliescu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea de Management
pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
- domnul Gheorghe Constantin – director, Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la examinarea Propunerii de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor
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dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. […][DR] în
ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014
şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului
şi a Regulamentelor (UE) nr. […][PD], (UE) nr. […][HZ] şi (UE)
nr. […][privind OCP unică] în ceea ce priveşte aplicarea acestora
în anul 2014 (COM (2013) 226).
Doamna Camelia Iliescu, consilier în MADR-AM PNDR, a
prezentat punctul de vedere al MADR privind respectarea
principiului subsidiarităţii şi a afirmat că Propunerea de
regulament de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) urmăreşte asigurarea
continuităţii implementării politicii de dezvoltare rurală şi o
trecere uşoară de la actuala la următoarea perioadă de programe.
În esenţă, regulile de tranziţie stabilesc modalitatea prin care
măsurile axei 2 reglementate la art. 36 din Regulamentul
1698/2005 (plăţi pentru zona montană defavorizată, plăţi pentru
zone defavorizate – altele decât zona montană, plăţile Natura
2000 şi plăţi aferente Directivei 2000/60/CE, plăţi pentru
agromediu, plăţi în favoarea bunăstării animalelor, plăţi Natura
2000 şi plăţi de silvo-mediu) prevăzute în cadrul actual de
programare vor putea fi aplicate şi în anul 2014, inclusiv
finanţarea acestora din anvelopa financiară viitoare. De asemenea,
sunt stabilite regulile de bază şi cele referitoare la ecocondiţionalitate care trebuie aplicate în anul 2014.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale salută această
iniţiativă a Comisiei Europene de a reglementa perioada de
tranziţie, având în vedere relevanţa acesteia pentru următoarea
perioadă de programare. În aceste condiţii, propunerea de
regulament va fi analizată la nivelul serviciilor responsabile
pentru a se putea transmite o contribuţie utilă pentru consolidarea
şi definitivarea acestei propuneri de regulament.
Domnul deputat Cristian Ioan Chirteş a arătat că, în
interpretarea acestor documente, trebuie luate în considerare unele
dintre aspectele concrete din mediul rural, cum sunt cele
referitoare la piscicultură, acvacultură, utilizarea potenţialului în
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acest domeniu al apelor interioare şi altele. A cerut şi o regândire
a modalităţilor de utilizare şi accesare a fondurilor europene.
S-a propus încheierea unui proces verbal care să confirme
votul în unanimitate al membrilor comisiei cu privire la faptul că
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de modificare a
Regulamentului (UE) nr. […][DR] în ceea ce priveşte resursele şi
repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a
Regulamentelor (UE) nr. […][PD], (UE) nr. […][HZ] şi (UE) nr.
[…][privind OCP unică] în ceea ce priveşte aplicarea acestora în
anul 2014 (COM (2013) 226) îndeplineşte condiţiile privind
subsidiaritatea.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 mai 2013,
începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit
şi afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr.861/2006
al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al
Consiliului privind politica maritimă integrată] (COM (2013)
245).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Camelia Iliescu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea de Management
pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
- domnul Gheorghe Constantin – director, Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea Propunerii de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului
(CE) nr.1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE)
nr.861/2006 al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr.
5

XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată]
(COM (2013) 245).
După finalizarea analizei, membrii comisiei au hotărât, în
unanimitate, că Propunerea de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit
şi afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr.861/2006
al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al
Consiliului privind politica maritimă integrată] (COM (2013)
245) îndeplineşte condiţiile de subsidiaritate şi au hotărât
încheierea unui proces verbal care să fie înaintat Comisiei pentru
afaceri europene.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 mai 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea Propunerii modificată de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului
strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr.1083/2006 al Consiliului (COM (2013) 246).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea Propunerii modificată de
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul
european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul
6

cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului (COM (2013)
246).
După finalizarea analizei, membrii comisiei au hotărât, în
unanimitate, că Propunerea modificată de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului
strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr.1083/2006 al Consiliului (COM (2013) 246) îndeplineşte
condiţiile de subsidiaritate şi au încheiat un proces verbal care va
fi înaintat Comisiei pentru afaceri europene.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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