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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 iunie 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de
18, 19 şi 20 iunie 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului (raport suplimentar comun
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic; PL.x 176/2009).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art. 29 din Legea viei şi vinului în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole (raport; Pl.x 174/2013).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei
Montane (raport; Pl.x 189/2013).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru
art.13
din
Ordonanţa
de
urgenţă
a
completarea
Guvernuluinr.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 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
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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 (raport comun
cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 187/2013).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru
adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a
zonei „Delta Dunării” (cerere de reexaminare, raport suplimentar
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 156/2011/2013).
Lucrările şedinţei din data de 18 iunie 2013 au început la
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului (raport suplimentar comun
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic; PL.x 176/2009).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art. 29 din Legea viei şi vinului în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole (raport; Pl.x 174/2013).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei
Montane (raport; Pl.x 189/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram
Marian, Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,
Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu,
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat,
domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice;
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- domnul Valentin Oplimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Mihai Herciu – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Valentin Toma - director general adjunct,
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 şi analiza Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
(PL.x 176/2009).
Doamna Anne Jugănaru, secretar de stat în MMSC, a
afirmat că, după ce proiectul de lege a mai fost analizat în
comisie, se doreşte clarificarea punctului 19 din raportul întocmit
de comisie în sensul că este interzisă cultivarea organismelor
modificate genetic în ariile naturale protejate.
Domnul deputat Petre Daea a arătat că secretarul de stat are
dreptul să ceară modificarea textului unui articol, dar membrii
comisiei trebuie să-şi însuşească acest amendament, pe care să-l
supună aprobării plenului comisiei.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut clarificări în ceea ce
priveşte armonizarea poziţiilor Ministerului mediului şi ale
Ministerului agriculturii. În funcţie de poziţia celor două
ministere să se ia o decizie în comisie.
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a afirmat că
toată Europa foloseşte furaje din porumb modificat genetic,
importat din Argentina şi din Brazilia, dar la noi se afirmă că nu
se poate folosi porumb modificat genetic. A cerut să se aprobe
amendamentul propus.
Domnul deputat Liviu Harbuz a propus ca organismele
modificate genetic să poată fi cultivate doar cu acordul
Academiei.
S-a propus aprobarea raportului la Proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
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urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului în
forma prezentată iniţial.
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 31 de
voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
pentru modificarea art. 29 din Legea viei şi vinului în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole (Plx 174/2013).
Domnul deputat Nini Săpunaru, în calitate de raportor, a
prezentat propunerea legislativă şi a precizat că Legea viei şi
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.
244/2002 stabileşte cadrul juridic de desfăşurare a acţiunilor din
domeniul producţiei vitivinicole.
La nivelul Uniunii Europene, România se situează pe locul
10 în ce priveşte volumul producţiei de vin, după Italia, Franţa,
Spania, Germania, Portugalia, Grecia, Austria, Ungaria şi
Bulgaria.
În perioada 2002-2012, comerţul cu vinuri a cunoscut o
evoluţie ascendentă cu un maxim la nivelul anului 2008.
România are ca pieţe de export şi unele ţări din Uniunea
Europeană ca Germania, Belgia, Cehia şi Grecia, unele dintre
aceste ţări solicitând pentru import vinuri româneşti în vrac.
Întrucât legea sus menţionată, la articolul 29, obligă
producătorii viticoli să valorifice, la intern şi extern, vinurile cu
denumire de origine controlată, vinurile cu indicaţie geografică şi
vinurile speciale numai îmbuteliate, prin propunerea iniţiată
deblocăm exportul de vinuri în vrac.
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus
aprobarea propunerii legislative. Propunerea a fost votată cu
majoritate. S-au înregistrat 32 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
a Zonei Montane (Plx 189/2013).
Domnul deputat Marian Ghiveciu, în calitate de raportor, a
prezentat propunerea legislativă.
S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost
votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 iunie 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru
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completarea
art.13
din
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernuluinr.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 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 (raport comun
cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx 187/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram
Marian, Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,
Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu,
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 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 şi analiza Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
37/2013 pentru completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernuluinr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare
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agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul
european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de
stat, privind gestionarea fondurilor 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 (PLx
187/2013).
În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru o
săptămână, pentru că raportul comisiei va fi un raport comun cu
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 iunie 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru
adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a
zonei „Delta Dunării” (cerere de reexaminare, raport suplimentar
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 156/2011/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram
Marian, Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,
Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu,
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat,
domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării
economico-sociale
a
zonei
„Delta
Dunării”
(PL.x
156/2011/2013).
Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a menţionat că acesta este trimis la
comisie în urma cererii de reexaminare formulată de Preşedintele
României. Au urmat dezbateri, în timpul cărora s-a hotărât
amânarea analizei pentru o săptămână, pentru o şedinţă comună
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nini Săpunaru

Costel Şoptică
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