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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 14, 15 şi 16 octombrie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14, 15 şi 
16 octombrie 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 privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 584/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind fabricarea, 
introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate şi de 
abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului (examinare 
subsidiaritate; COM (2014) 556). 

Lucrările şedinţei din data de 14 octombrie 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). 

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. 



  

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 şi a arătat că  proprietarii de terenuri agricole sunt 
foarte reticenţi la acţiunea de realizare a perdelelor forestiere datorită 
divizării proprietăţilor funciare, a limitării accesului la proprietăţi, în 
unele cazuri şi a temerii, nejustificate, că prin înfiinţarea acestor perdele 
proprietarii îşi vor pierde dreptul de proprietate asupra terenurilor 
respective.  

Acţiunea de identificare a proprietarilor pe ale căror terenuri 
urmează să se realizeze perdele forestiere de protecţie şi de solicitare a 
acordurilor acestora se va putea realiza şi cu sprijinul autorităţilor 
locale şi judeţene.  

În cazurile în care persoanele fizice sau juridice, care deţin 
terenuri agricole proprietate privată, nu sunt de acord cu executarea 
lucrărilor de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, a căror 
necesitate a rezultat din studiile întocmite în acest sens şi aprobate prin 
hotărâri ale Guvernului, aceste terenuri se pot expropria pentru cauză de 
utilitate publică.  

Necesarul de perdele forestiere de protecţie de-a lungul 
autostrăzilor şi drumurilor naţionale este de 1.752,352 km. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 octombrie 2014, 
având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 584/2011). 

 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. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PL.x 584/2011). 
Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul de 

lege şi a precizat că prin acesta se urmăreşte instituirea unei proceduri 
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de reorganizare a terenurilor agricole prin comasare, în scopul realizării 
unei agriculturi performante şi competitive pe suprafeţe mari.  

Au urmat dezbateri. S-a propus reluarea analizei într-o şedinţă 
viitoare,. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 octombrie 2014. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind fabricarea, 
introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate şi de 
abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului (examinare 
subsidiaritate; COM (2014) 556). 

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. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind fabricarea, 
introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate şi de 
abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului (COM (2014) 556). 

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.     

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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