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

ORDINEA DE ZI 
        a lucrărilor comisiei din  27 - 30.05.2013    

                                                                                                 

Nr. 
crt. 

Nr. înregistrare la 
CD 

Denumirea iniţiativei legislative 
sau a problemei înscrise pe 

ordinea de zi şi menţionarea 
raporturilor 

Competenţa CD 
potrivit art.75 
din Constituţie 

Data sesizării 
comisiei Scopul sesizării Termen de 

soluţionare Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 
           
            Luni, 27.05.2013, ora 1600 
 

1. PLx 40/2012 Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 
Agenţia naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură a unor terenuri aflate 
în proprietatea publică a statului şi 
în administrarea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor – 
Administraţia Naţională „Apele 
Române”  
Raportor: Petre Daea 

Cameră 
decizională 

15.04.2013 Retrimitere 
pentru raport 
comun cu 
Comisia pentru 
administraţie 

29.04.2013 Invitaţi:  
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

              
            Marţi, 28.05.2013, ora 1400 
 

1. COM (2013) 226 Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a anumitor 
dispoziţii tranzitorii privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
şi de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. […][DR] în ceea ce 
priveşte resursele şi repartizarea 
acestora pentru anul 2014 şi de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 73/2009 al Consiliului şi a 
Regulamentelor (UE) nr. […][PD], 
(UE) nr. […][HZ] şi (UE) nr. 

 09.05.2013 Examinare 
subsidiaritate 

03.06.2013 Invitaţi:  
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 
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[…][privind OCP unică] în ceea ce 
priveşte aplicarea acestora în anul 
2014  
Raportor: Marin Anton 

2. COM (2013) 245 Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului privind Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri 
maritime [de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.1198/2006 
al Consiliului, a Regulamentului 
(CE) nr.861/2006 al Consiliului şi a 
Regulamentului (UE) nr. 
XXX/2011 al Consiliului privind 
politica maritimă integrată]  
Raportor: Marian Avram 

 09.05.2013 Examinare 
subsidiaritate 

03.06.2013 Invitaţi:  
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

3. COM (2013) 246 Propunerea modificată de 
Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de 
stabilire a unor dispoziţii comune 
privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, care fac obiectul cadrului 
strategic comun, precum şi de 
stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune şi 
de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1083/2006 al Consiliului  
Raportor: Ioan Munteanu 

 09.05.2013 Examinare 
subsidiaritate 

03.06.2013 Invitaţi:  
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  
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