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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaţilor
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 15.05.2014
Nr.4c-4/249

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 12, 13, 14 şi 15 mai 2014
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13, 14 şi 15 mai
2014, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind transmiterea unor
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de
Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul
Botoşani, în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea
Consiliului Judeţean Botoşani (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi; Pl.x 226/2014).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind reorganizarea
terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PL.x 584/2011).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea alin.
(4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD (raport suplimentar;
Pl.x 593/2013/2014).
4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii (aviz; Pl.x 228/2014).
Lucrările şedinţei din ziua de 12 mai 2014 au început la ora 1600 şi au
avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind transmiterea unor
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de
Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul
Botoşani, în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea
Consiliului Judeţean Botoşani (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi; Pl.x 226/2014).

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai comisiei.
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor
Popăuţi, judeţul Botoşani, în domeniul public al judeţului Botoşani şi în
administrarea Consiliului Judeţean Botoşani (Pl.x 226/2014).
Domnul deputat Dumitru Verginel Gireadă, raportor, a prezentat
proiectul de lege şi a precizat că Guvernul a trimis un punct de vedere negativ.
În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei, pentru a se cunoaşte şi
poziţia membrilor comisiei juridice, care analizează, de asemenea, pe fond,
propunerea legislativă.
Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 mai 2014, începând cu
ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind reorganizarea
terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PL.x 584/2011).
Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai comisiei.
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PL.x 584/2011).
Domnul deputat Toader Dima, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a
subliniat că Guvernul nu susţine proiectul de lege. Au urmat dezbateri. S-a
propus amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
Lucrările şedinţei din ziua de 14 mai 2014 au început la ora 930 şi au
avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea alin.
(4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD (raport suplimentar;
Pl.x 593/2013/2014).
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Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai comisiei.
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
(Pl.x 593/2013/2014).
Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat propunerea legislativă şi
punctul de vedere al Guvernului.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei,
pentru că proiectul de lege este retrimis din plen pentru raport suplimentar şi
trebuie analizate propunerile formulate. Propunerea de amânare a fost votată în
unanimitate.
Lucrările şedinţei din ziua de 15 mai 2014 au început la ora 930 şi au
avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii (aviz; Pl.x 228/2014).
Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai comisiei.
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii (Pl.x 228/2014).
Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul de lege şi
a precizat că Guvernul are un punct de vedere negativ.
S-a propus acordarea unui aviz negativ.. Propunerea a fost votată cu
majoritate.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nini Săpunaru

Costel Şoptică
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