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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 noiembrie 2013 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13 şi 
14 noiembrie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi 
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în 
agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de 
un incident de mediu  (raport; PL.x 371/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (raport; Plx. 338/2013). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările şi 
completările ulterioare (aviz; Plx. 432/2013). 

4. Analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.46/2008 – Codul Silvic. 

Lucrările şedinţei din ziua de 12 noiembrie 2013 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările şi 
completările ulterioare (aviz; Plx. 432/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Ionuţ Iuga – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
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- 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 avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările şi 
completările ulterioare (Plx. 432/2013). 

Domnul deputat Ion Bălan, în calitate de raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a precizat că are ca obiect modificarea art. 11 
din Legea apelor nr. 107/1996, intervenţiile legislative fiind argumentate 
de faptul că „actuala lege nu dispune de reglementare în ceea ce priveşte 
activitatea păstrăvăriilor deja înfiinţate în lacurile de acumulare”. 

Domnul deputat Ion Munteanu - a propus acordarea unui aviz 
negativ. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 34 voturi 
pentru şi 2 abţineri. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 noiembrie 2013, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi 
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în 
agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de 
un incident de mediu  (raport; PL.x 371/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (raport; Plx. 338/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 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 şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind 
înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor 
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în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de 
un incident de mediu  (PL.x 371/2013) 

Domnul deputat George Scarlat, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a precizat că s-au formulat amendamente care trebuie 
să fie foarte bine analizate, pentru că este o formă de organizare aflată la 
început. S-a propus amânarea analizei pentru a se crea posibilitatea ca 
amendamentele să fie foarte bine analizate. Propunerea de amânare a 
fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 noiembrie 2013, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (raport; Plx. 338/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 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 legislative privind modificarea 

alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (Plx. 338/2013). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. Propunerea a 
fost votată în unanimitate.  
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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