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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 15 şi 16 aprilie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15 şi 16 aprilie 2015, 
având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 51/2015).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; Pl.x 277/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare 
durabilă în perioada ulterioară anului 2015 (examinare fond; COM (2015) 
44). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea art. 
17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 
30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în 
circuri (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
220/2015). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr. 523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a 
Turismului „Schi în România” (aviz; Pl.x 274/2015). 

Lucrările şedinţei din data de 15 aprilie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 51/2015).  
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2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; Pl.x 277/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare 
durabilă în perioada ulterioară anului 2015 (examinare fond; COM (2015) 
44). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea art. 
17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 
30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în 
circuri (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
220/2015). 

Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Mocanu Vasile a fost absent motivat.  

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. 63/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii 
(PL.x 51/2015).  

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
propus amânarea analizei până la clarificarea aspectelor legate de acordarea 
subvenţiilor pentru pajişti. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
ALIMENTARĂ, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (Pl.x 
277/2015). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii nr. 283/2010 privind  
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camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
preconizându-se că biroul permanent al Colegiului judeţean al camerei 
agricole judeţene să fie format din cel mult 9 membri, dintre care un 
preşedinte, maximum 3 vicepreşedinţi, un secretar şi maximum 4 membri.  

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport de respingere. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi 
dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015  (COM (2015) 44). 

Domnul deputat Marian Avram, raportor, a prezentat documentul supus 
analizei şi a subliniat că, pe baza concluziilor anterioare ale Consiliului 
privind o Agendă favorabilă transformării pentru perioada de după 2015, 
prezenta comunicare va contribui la stabilirea poziţiilor pe care le va adopta 
Uniunea Europeană în pregătirea celei de a treia Conferinţe privind 
finanţarea pentru dezvoltare, care va avea loc la Addis Abeba, în iulie 2015. 
Prezenta Comunicare va contribui, de asemenea, la pregătirea Celei de a 
douăzeci şi una Conferinţe a părţilor la Convenţia  cadru a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care va avea loc la Paris, în 
decembrie 2015.  

Au urmat dezbateri. S-a propus spre aprobare întocmirea unui proiect 
de opinie favorabil asupra Comunicării suspuse dezbaterii. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor 
(republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor 
sălbatice în circuri (Pl.x 220/2015). 

Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 

analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Lucrările şedinţei din data de 16 aprilie 2015 au avut următoarea 

ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr. 523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a 
Turismului „Schi în România” (aviz; Pl.x 274/2015). 

Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
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Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Mocanu Vasile a fost absent motivat.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr. 523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare a Turismului „Schi în România” (Pl.x 274/2015). 

În timpul dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz nefavorabil. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 


		2015-04-23T12:39:56+0300
	Elena V. Ciuverca




