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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 29 septembrie, 1 şi
2 octombrie 2014
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29
septembrie, 1 şi 2 octombrie 2014, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru aprobarea
activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din
sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale
alocate fiecărei activităţi (raport comun cu Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci; Pl.x 401/2013).
2. Dezbaterea şi analiza privind Comunicare a Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social
European si Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pentru viitorul
producţiei ecologice în Uniunea Europeană - COM (2014) 179 final.
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE)
nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului
[Regulamentul privind controalele oficiale] şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului - COM (2014) 180
final.
Lucrările şedinţei din data de 29 septembrie 2014 au avut
următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislativă pentru aprobarea
activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din
sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale
alocate fiecărei activităţi (raport comun cu Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci; Pl.x 401/2013).
Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela

Digitally signed by
Elena V. Ciuverca
DN: c=RO,
l=Bucuresti, o=STS,
ou=Centrala/RAMO,
cn=Elena V.
Ciuverca,
email=elena.ciuverc
a@cdep.ro
Date: 2014.10.13
14:00:07 +03'00'

Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş IoanCristian, Ciobanu Liliana, Constantin Daniel, Daea Petre, Dima Toader,
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel,
Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte
Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George,
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion,
Teodorescu Cătălin-Florin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost
absent nemotivat.
Ca invitaţi au participat;
- domnul Daniel Constantin – ministrul agriculturii şi dezvoltării
rurale;
- domnul Nagy Tamas Peter - secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor
din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale
alocate fiecărei activităţi (Pl.x 401/2013).
Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat proiectul de
lege.
Au urmat dezbateri. Domnii deputaţi Ioan Cristian Chirteş şi Ioan
Munteanu au cerut mai multe date legate de modul în care prevederile
din proiectul de lege vor fi puse în practică.
Domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii, a precizat că a
dorit să fie prezent la şedinţa comisiei pentru că doreşte promovarea
propunerii legislative, chiar dacă într-o fază anterioară Guvernul a
transmis un punct de vedere negativ. A afirmat că beneficiarii
sprijinului financiar sunt federaţiile cu reprezentare naţională, legal
constituite, care au reprezentare la nivel european şi îşi desfăşoară
activitatea în grupurile de lucru ale agricultorilor europeni de la
Bruxelles. S-au purtat discuţii în legătură cu forma actului normativ
care să reglementeze acordarea sumelor de la buget, prin care să se
realizeze o reprezentare proporţională a asociaţiilor.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. S-au formulat amendamente,
care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. Toate articolele au fost
votate în unanimitate. În ansamblu, Propunerea legislativă pentru
aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor
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din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale
alocate fiecărei activităţi a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 1 octombrie 2014,
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza privind Comunicare a Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social
European si Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pentru viitorul
producţiei ecologice în Uniunea Europeană - COM (2014) 179 final.
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE)
nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului
[Regulamentul privind controalele oficiale] şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului - COM (2014) 180
final.
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş IoanCristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril,
Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu
Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion,
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.
Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza privind Comunicare a Comisiei
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social
European si Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pentru viitorul
producţiei ecologice în Uniunea Europeană - COM (2014) 179.
Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat ideile
principale din Planul de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în
Uniunea Europeană şi a precizat că noul plan de acţiune pentru viitorul
producţiei ecologice în Uniunea Europeană abordează câteva dintre
problemele identificate în timpul analizei evaluării impactului efectuat
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în scopul revizuirii politicii Uniunii Europene privind producţia
ecologică. Prezentul plan de acţiune prezintă strategia Comisiei
Europene privind producţia ecologică, controalele şi comerţul pentru
deceniul următor.
După finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei prezenţi le
şedinţă au hotărât, în unanimitate, că iniţiativa legislativă europeană
respectă principiul subsidiarităţii.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 octombrie 2014.
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE)
nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului
[Regulamentul privind controalele oficiale] şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului - COM (2014) 180
final.
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş IoanCristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril,
Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu
Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion,
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.
Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE)
nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului
[Regulamentul privind controalele oficiale] şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului - COM (2014) 180
final.
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Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat Propunerea
de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a
Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al
Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului - COM (2014) 180 şi
a afirmat că noul plan de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în
Uniunea Europeană abordează câteva dintre problemele identificate în
timpul analizei evaluării impactului efectuate în scopul revizuirii
politicii Uniunii Europene privind producţia ecologică.
Necesitatea îmbunătăţirii legislaţiei privind producţia ecologică
este amplu recunoscută în sectorul ecologic.
Există, de asemenea, un consens amplu în privinţa faptului că
producţia ecologică ar trebui să rămână aproape de principiile şi
obiectivele sale şi că ar trebui eliminate excepţiile de la norme.
Au urmat dezbateri.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au
hotărât, în unanimitate, că iniţiativa legislativă europeană respectă
principiul subsidiarităţii.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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