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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 13, 14, 15 şi 16 mai 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13, 14,
15 şi 16 mai 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea
Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (raport; Pl.x 563/2008).
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea
strategiei pentru mediul marin (aviz; PLx 126/2013).
Lucrările şedinţei din data de 13 mai 2013 au început la ora 1600
şi au avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 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.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (PL.x 176/2009).
Domnul deputat Liviu Harbuz, în calitate de raportor, a prezentat
proiectul de lege şi a precizat că dezbaterea pe articole a fost întreruptă
din cauza diferenţelor de opinii între reprezentanţii MADR şi cei ai
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
Domnia sa a reamintit că printre schimbările cuprinse în proiectul
de lege figurează introducerea unor definiţii noi, modificarea unor
noţiuni, ca acord de mediu, aviz de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie
privind emisiile de gaze cu efect de seră sau reducerea numărului
actelor de reglementare şi altele. Au urmat dezbateri.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 mai 2013,
începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 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 Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice;
- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Gheorghe Dima – director, Regia Naţională a Pădurilor
– Romsilva.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin
Anton, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (PL.x 176/2009).
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Domnul deputat Marin Anton a prezentat stadiul dezbaterilor pe
articole şi a cerut clarificarea aspectelor legate de prezenţa în ariile
naturale protejate a culturilor de plante modificate genetic, precum şi a
altor activităţi cum ar fi obţinerea, depozitarea, prelucrarea şi
comercializarea organismelor vii modificate genetic.
Domnia sa a cerut şi clarificarea problematicii legate de eliberarea
autorizaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră. Au urmat
dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Liviu Harbuz, Petre Daea,
Tinel Gheorghe, Ioan Cristian Chirteş, Marian Avram, Ion Melinte.
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se
regăsesc în raportul întocmit. La poziţia 23 din raport, la art. 60, alin.
(3) şi (4) au fost votate cu majoritate, înregistrându-se 31 voturi pentru,
1 vot împotrivă şi 1 abţinere.
În ansamblu, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia
mediului a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 31 de voturi pentru
şi 2 abţineri.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 mai 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea
Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (raport; Pl.x 563/2008).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 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;
- domnul Gheorghe Dima – director, Regia Naţională a Pădurilor
– Romsilva.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin
Anton, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (Pl.x 563/2008).
Domnul Gheorghe Dima, director RNP – Romsilva, a prezentat
punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine propunerea legislativă.
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege.
Domnul deputat Petre Daea a afirmat că, din respect pentru
dialogul instituţional, este bine ca propunerea să nu fie promovată,
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pentru că sunt elemente care impietează asupra importanţei domeniului
cailor de rasă, cărora doar actuala organizare, în subordinea RNP –
Romsilva, este în măsură să răspundă exigenţelor financiare, în primul
rând.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a atras atenţia că ar fi fost bine
ca la şedinţă să participe ministrul în subordinea căruia se află RNP –
Romsilva şi ar trebui să se gândească o soluţie viabilă, pentru că de
aceşti cai chiar trebuie să se ocupe cineva care se pricepe. A propus
amânarea propunerii legislative. Propunerea de amânare a fost respinsă.
S-au înregistrat 4 voturi pentru amânare, 1 abţinere şi 28 de voturi
împotriva amânării.
S-a propus respingerea Propunerii legislative privind înfiinţarea
Companiei Naţionale „Herghelii de Stat”. Propunerea a fost votată cu
majoritate. S-au înregistrat 29 de voturi pentru respingere, 3 voturi
împotrivă şi 1 abţinere.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 mai 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea
strategiei pentru mediul marin (aviz; PLx 126/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 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 avizarea Proiectului de Lege pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind
stabilirea strategiei pentru mediul marin (PLx 126/2013).
Domnul deputat George Scarlat, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege.
Domnia sa a subliniat că, prin sistemul EU Pilot, Comisia
Europeană a solicitat României corectarea unor erori materiale, prin
care se va asigura transpunerea corectă şi completă a directivei.
Astfel, prin proiectul de act normativ se transpun în mod corect şi
complet prevederile Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acţiune
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comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva –
cadru „Strategia pentru mediul marin”).
Conform scrisorii 3712/12/ENV din 07.07.2012 primită de la
Comisia Europeană s-a solicitat efectuarea unor modificări în cuprinsul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010. Aceste modificări
vizează următoarele aspecte:
a) la art. 10 alin. (1) s-a înlocuit sintagma „apele teritoriale” cu
sintagma „apele marine”, deoarece referinţa la apele marine teritoriale
s-a considerat prea restrictivă, iar textul directivei nu este limitativ;
b) la art. 12 alin. (1) s-a înlocuit sintagma „conform” cu sintagma
„în sensul”;
c) la art. 12 alin. (8) s-a înlocuit sintagma „apele teritoriale” cu
sintagma „apele marine”, deoarece referinţa la apele marine teritoriale
s-a considerat prea restrictivă, iar textul directivei nu este limitativ;
d) la art. 13 alin. (1) s-au înlocuit sintagmele: „obiective de mediu
pentru starea ecologică bună” cu „obiective de mediu sau starea
ecologică bună”, „sub toate aspectele principale ale măsurilor luate” cu
„în toate aspectele lor, prin măsurile luate” şi „conform condiţiilor” cu
„în termenul respectiv”;
e) la art. 17 alin. (3) s-a înlocuit sintagma „În ceea ce priveşte
accesul la informaţii în materie de mediu, se aplică prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de
mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra
mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008 cu modificările şi
completările ulterioare” cu sintagma „În ceea ce priveşte accesul la
informaţii în materie de mediu, se aplică prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia de
mediu”.
S-a propus eliberarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată
în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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