
Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice                                                          

ORDINEA DE ZI 
    a lucrărilor comisiei din  25-27.06.2013    

 

 Marţi, 25.06.2013, ora 1600 s-a solicitat Biroului Permanent ca dezbaterile să se desfăşoare în acelaşi timp cu şedinţa de plen.                                     

Nr. 
crt. 

Nr. înregistrare la 
CD 

Denumirea iniţiativei legislative sau 
a problemei înscrise pe ordinea de zi 

şi menţionarea raportorilor 

Competenţa 
CD potrivit 
art.75 din 

Constituţie 

Data 
sesizării 
comisiei 

Scopul 
sesizării 

Termen de 
soluţionare Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1. PLx.   226/2013 

 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 
 

Raportor: Ioan Munteanu 

Cameră 
decizională 

19.06.2013 Raport comun 
cu Comisia 
pentru 
administraţie 
 

25.06.2013 Invitaţi:  
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale;  

2. Pl.x  174/2013 Propunere legislativă pentru 
modificarea art. 29 din Legea viei şi 
vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole 
 

Raportor: Nini Săpunaru 

Cameră 
decizională 

04.06.2013 Raport  20.06.2013 Invitaţi:  
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale; 

3. PL.x 156/2011/2013 Cerere de reexaminarea a Legii 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 
pentru adoptarea unor măsuri 
destinate dezvoltării economico-
sociale a zonei „Delta Dunării”   
 

Raportor: Marian Avram 
Raportor: Ion Bălan 

Cameră 
decizională 

18.02.2013 Raport comun 
cu Comisia 
pentru 
administraţie 
Cerere 
reexaminare 

11.03.2013 Invitaţi:  
Ministerul 
Mediului şi 
Schimbărilor 
Climatice; 

 Miercuri, 26.06.2013, ora 1400 

Invitaţi:  
- Domnul Aron Ioan POPA – Preşedinte Autoritatea de Audit a Curţii de Conturi 
- Domnul Dorel Gheorghe BENU – Director General APIA 

Analiză privind: 
- acţiunile de recuperare a subvenţiilor pe cap/animal condiţionate faţă de bugetul local; 
- condiţionarea acordării subvenţiei de deţinerea titlului de proprietate şi nu de obligaţia de a exploata terenul agricol conform prevederilor UE; 
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1. PLx. 187/2013  Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 37/2013 pentru completarea art. 
13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2009 privind 
gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din 
Fondul european de garantare 
agricolă, Fondul european agricol 
de dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de 
stat, privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la 
Comunitatea Europeană şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de 
stat aferente programului de 
colectare şi gestionare a datelor 
necesare desfăşurării politicii 
comune în domeniul pescuitului şi 
a programului de control, inspecţie 
şi supraveghere în domeniul 
pescuitului şi pentru modificarea 
art. 10 din Legea nr. 218/2005 
privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare 
rurală, Fondul european pentru 
pescuit, Fondul european de 
garantare agricolă, prin preluarea 
riscului de creditare de către 
fondurile de garantare 
 

Raportor: Liviu Harbuz 

Cameră 
decizională 

05.06.2013 Raport comun 
cu Comisia 
pentru buget 

18.06.2013 Invitaţi:  
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

 
 

________//________ 


