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

 

 
 

ORDINEA DE ZI 
       a lucrărilor comisiei din  25 - 27.03.2014      

 
                                

Nr. 
crt. Nr. înregistrare la CD 

Denumirea iniţiativei legislative 
sau a problemei înscrise pe 

ordinea de zi şi menţionarea 
raportorilor 

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, 25.03.2014, ora 1400 
 
1. PL.x 398/ 2013 Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) 
al articolului 3 din Legea nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie   
Raportor: Ion Bălan 

Cameră 
decizională 

28.10.2013 Raport comun 
cu Comisia 
pentru mediu şi 
echilibru 
ecologic şi 
Comisia pentru 
industrii 

05.11.2013 Invitaţi:  
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 
 

2. PL.x 450/2013 Proiectul de Lege privind unele măsuri 
de reglementare a transportului rutier 
de produse agricole pe drumurile 
publice   
 

Raportor:  Marian Ghiveciu 

Cameră 
decizională 

04.11.2013 Raport comun 
cu Comisia 
juridică 

25.11.2013 Invitaţi:  
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 
Ministerul 
Transporturilor 

3. PL.x334/2013/2014 Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.58/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală şi pentru abrogarea art.II din 

Cameră 
decizională 

24.02.2014 Retrimitere 
pentru raport 
înlocuitor  

12.03.2014 Invitaţi:  
 Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

 

ioana.gota
Original



0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 
2

Legea nr.122/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.283/2010 
privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală   
Raportor: Ion Melinte 

4. Pl.x 678/2013 Propunerea legislativă privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti   
Raportor: Ion Munteanu 

Cameră 
decizională 

23.12.2013 Raport  27.02.2014 Invitaţi:  
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

5. PL.x 118/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2013 pentru instituirea unui nou 
termen în care să se finalizeze situaţia 
prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea 
nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, 
precum şi pentru prorogarea unor 
termene   
Raportor: Petre Daea 

Cameră 
decizională 

18.03.2014 Aviz pentru 
Comisia 
juridică 

24.03.2014 Invitaţi:  
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 
Autoritatea 
Naţională pentru 
Restituirea 
Proprietăţilor 
 

 
           Miercuri, 26.03.2014, ora 1000: 
 

       - Analiza situaţiei privind siguranţa alimentară şi a măsurilor luate pentru respectarea legislaţiei în domeniul importului de produse alimentare  
 

       Invitaţi:  - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
                      - Autoritatea Naţionala de Administrare Fiscală; 
                      - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
                      - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
 

 
 
 
 

_________ // ___________ 


