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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 22 şi 24 septembrie 2015
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22 şi
24 septembrie 2015, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului 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 (Raport comun
cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru
industrii şi servicii; PL. 398/2013).
Lucrările şedinţei din data de 22 septembrie 2015 au avut
următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului 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 (Raport comun
cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru
industrii şi servicii; PL. 398/2013).
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:

- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Ionuţ Florin Barbu – director general, Agenţia
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare;
- domnul Valentin Apostol – consilier, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului 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 (PL. 398/2013).
Domnul deputat Ion Bălan a prezentat stadiul dezbaterilor din
subcomisia care a analizat proiectul de lege.
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a
prezentat poziţia ministerului şi a afirmat că au fost stabilite condiţiile
rezolutorii care trebuie avute în vedere în forma finală a
preraportului.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost
votate în unanimitate, cu excepţia art. 27 alin. (1) la care s-au
înregistrat 34 de voturi pentru şi 1 abţinere, art. 27 alin. (11) la care sau înregistrat 34 de voturi pentru şi 1 abţinere. La art. 27 alin. (3) s-au
înregistrat 34 de voturi pentru şi 1 abţinere. La art. 33 alin. (2) lit. b)
s-au înregistrat 34 de voturi pentru şi 1 abţinere. La art. 58 s-au
înregistrat 1 vot împotrivă şi 1 abţinere.
La 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, la art. VI alin. (1) s-au
înregistrat 2 voturi împotrivă, iar la art. VI alin. (2) s-au înregistrat 3
voturi împotrivă.
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 septembrie
2015, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului 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 (Raport comun
cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru
industrii şi servicii; PL. 398/2013).
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Ionuţ Florin Barbu – director general, Agenţia
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare;
- domnul Valentin Apostol – consilier, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
Au continuat dezbaterile pe articole.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea, în
ansamblu, a proiectului de raport. Propunerea a fost votată cu
majoritate. S-au înregistrat 13 voturi pentru şi 6 abţineri.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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