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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 19 şi 20 noiembrie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19 şi 
20 noiembrie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL. x 441/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (raport; 
PL.x 480/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de 
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu 
putere instalată mai mare de 15 MW (raport comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 479/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea 
art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, 
şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; PL.x 
469/2014). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea 



  

Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor 
care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de 
Garantare Agricolă (raport; PL.x 468/2014). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice (raport; 
PL.x 486/2014). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2007 de stabilire a procedurilor 
comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de 
uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru 
Medicamente (examinare subsidiaritate; COM (2014) 557). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind medicamentele de 
uz veterinar (examinare subsidiaritate; COM (2014) 558). 

Lucrările şedinţei din data de 19 noiembrie 2014 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL. x 441/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (raport; 
PL.x 480/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de 
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu 
putere instalată mai mare de 15 MW (raport comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 479/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea 
art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
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complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, 
şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; PL.x 
469/2014). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2007 de stabilire a procedurilor 
comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de 
uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru 
Medicamente (examinare subsidiaritate; COM (2014) 557). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind medicamentele de 
uz veterinar (examinare subsidiaritate; COM (2014) 558). 

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.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Cătălin Diaconescu – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Cristina Fabian – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Silviu Cernătescu – consilier juridic; 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 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (PL. x 441/2014). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat 
proiectul de lege. 

Domnul Cătălin Diaconescu, secretar de stat în MMSC, a 
precizat că prin promovarea acestui proiect de lege se urmăreşte 
uşurarea procesului de împădurire şi reactualizarea programului 
naţional, în funcţie şi de discuţiile purtate cu reprezentanţii 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România.  
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Consecinţele neadoptării prezentului act normativ în regim de 
urgenţă sunt: amânarea corectării cadrului juridic existent şi implicit, 
amânarea producerii efectului de parazăpezi biologice a perdelelor 
forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie şi punerea în pericol a 
siguranţei oamenilor şi a animalelor pe timp de iarnă datorită izolării 
localităţilor din cauza înzăpezirilor. 

Domnul deputat Petre Daea – a cerut ca anumite formulări din 
textul proiectului de lege să fie modificate, pentru a căpăta coerenţa 
şi claritatea necesare. A prezentat amendamente, care se regăsesc în 
raportul comisiei.  

Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea pentru un raport 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe 
picior (PL.x 480/2014). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a propus modificarea art. 2.  

Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea unui raport favorabil. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de 
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu 
putere instalată mai mare de 15 MW (PL.x 479/2014). 

Domnul deputat Marian Ghiveciu, raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a cerut ca proiectul de lege să fie analizat şi 
aprobat doar după adoptarea noii forme a Codului silvic.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a propus amânarea analizei şi 
a cerut ca la viitoarea dezbatere să fie prezenţi şi reprezentanţi ai 
ministerelor economiei, agriculturii şi ai ministerului mediului. 

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind 
modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (PL.x 469/2014). 
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Domnul deputat Ion Melinte, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi a propus adoptarea.  

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

În continuare, au fost analizate Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2007 de stabilire a procedurilor 
comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de 
uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru 
Medicamente (examinare subsidiaritate; COM (2014) 557) şi 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind medicamentele de uz veterinar (examinare 
subsidiaritate; COM (2014) 558). 

Domnii deputaţi Liviu Harbuz şi Marian Avram au prezentat 
propunerile de regulament şi au subliniat că acestea respectă 
principiul subsidiarităţii.  

Doamna Lenuţa Ichim, vicepreşedinte ANSVSA, a prezentat 
poziţia instituţiei pe care o reprezintă şi a precizat că, în conformitate 
cu principiul subsidiarităţii, în domeniile care nu sunt de competenţa 
sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care 
obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător 
de statele membre, dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii 
preconizate pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.  

Membrii comisiei au constat că cele două propuneri de 
regulament respectă principiul subsidiarităţi şi au aprobat, în 
unanimitate, redactarea unui proces verbal care să ateste acest fapt.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 noiembrie 
2014, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor 
care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de 
Garantare Agricolă (raport; PL.x 468/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice (raport; 
PL.x 486/2014). 
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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. 

În timpul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate, amânarea analizei pentru Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul 
operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul 
European de Garantare Agricolă (PL.x 468/2014) şi Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru 
modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare 
ecologice (PL.x 486/2014). 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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