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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 octombrie 2014 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28, 29 şi 
30 octombrie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind fabricarea, 
introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate şi de 
abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului (principiul 
subsidiarităţii; COM(2014)556). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind înfiinţarea 
Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 127/2014). 

Lucrările şedinţei din data de 28 octombrie 2014 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind fabricarea, 
introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate şi de 
abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului (principiul 
subsidiarităţii; COM(2014)556). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 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 de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind fabricarea, 
introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate şi de 
abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului (COM(2014)556). 



  

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat propunerea 
de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
fabricarea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate şi 
de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului şi a precizat că 
domeniul de aplicare a regulamentului propus acoperă fabricarea, 
introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate pentru 
animalele de companie și animalele de la care se obțin produse 
alimentare în cadrul Uniunii. El nu se aplică medicamentelor de uz 
veterinar utilizate în calitate de componentă medicamentoasă a furajelor 
medicamentate (denumite anterior „premixuri medicamentate”), care 
sunt abordate în cadrul legislației privind medicamentele de uz 
veterinar. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor, membrii Comisiei 
prezenţi la şedinţă au hotărât, în  unanimitate, că iniţiativa legislativă 
europeană respectă principiul subsidiarităţii.   

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 octombrie 2014, 
având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind înfiinţarea 
Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 127/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 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 
înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” 

(PL.x 127/2014). 
Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul de 

lege. Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a hotărât reluarea 
analizei în şedinţa viitoare a comisiei. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 octombrie 2014. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind înfiinţarea 
Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 127/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  
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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 
înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” 

(PL.x 127/2014). 
Au continuat dezbaterile generale. În timpul dezbaterilor s-a 

propus amânarea analizei, pentru ca Guvernul să clarifice problema 
resurselor financiare necesare derulării activităţii pe şantierul viitorului 
Canal Siret-Bărăgan.     

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

            Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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