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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 25, 26 şi 27 noiembrie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26 şi 27 
noiembrie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiză asupra situaţiei privind acordarea subvenţiilor în 
agricultură. 

2. Analiză asupra măsurilor privind acordarea în continuare a 
subvenţiilor din sectorul zootehnic (bunăstarea animalelor).   

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 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). 

5. 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). 

Lucrările şedinţei din data de 25 noiembrie 2014 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Analiză asupra situaţiei privind acordarea subvenţiilor în 
agricultură. 

2. Analiză asupra măsurilor privind acordarea în continuare a 
subvenţiilor din sectorul zootehnic (bunăstarea animalelor).   
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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). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul deputat Teodorescu Cătălin-Florin au 
fost absenţi nemotivat.  

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

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Pasztor Sandor – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Mihai Albulescu – secretar de stat, Ministerul Economiei. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Viorel Ioan 

Teodorescu, vicepreşedinte al comisiei. 
Domnul deputat Petre Daea a cerut ca la începutul şedinţei să se 

păstreze un moment de reculegere pentru cel care a fost Culiţă Tărâţă, 
membru al Comisiei în două legislaturi şi unul dintre cei mai mari 
agricultori ai ţării, care a decedat. S-a păstrat un moment de reculegere. 

Preşedintele de şedinţă a propus amânarea dezbaterilor din cauza 
absenţei de la dezbateri a reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
care trebuiau să prezinte problemele înscrise pe ordinea de zi. Propunerea a 
fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 10 voturi pentru şi 9 voturi 
împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 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 
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agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul produselor agroalimentare ecologice (raport; PL.x 486/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul deputat Teodorescu Cătălin-Florin au 
fost absenţi nemotivat.  

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. 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). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost 

votată în unanimitate.   
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 noiembrie 2014, 

având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. 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). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul deputat Teodorescu Cătălin-Florin au 
fost absenţi nemotivat.  

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 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). 

Domnul deputat Ioan Dîrzu, raportor, a prezentat proiectul de lege. 
Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost 

votată în unanimitate.   
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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