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 PROCES VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 aprilie 2007 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 
25 şi 26 aprilie 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie (sesizare în fond; PL.x 223/2007). 

2.  Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura (sesizare în fond; Pl.x 200/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane 
(sesizare în fond; Pl.x 977/2006). 

Lucrările şedinţei din data de 24 aprilie 2007 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie (sesizare în fond; PL.x 223/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A lipsit, 
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în 
delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
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Original



- domnul Nicolae Flaviu Lazin - secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Ortansa Jude – şef centru prognoze meteo, 
Administraţia Naţională de Meteorologie; 

- domnul Corneliu I. Popescu – preşedinte - director general, 
Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol; 

- domnul Cornel Mihai – director, Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie (PL.x 223/2007). 

Doamna Ortansa Jude a arătat că pentru realizarea unor 
prognoze şi avertizări meteorologice corespunzătoare este necesară 
efectuarea de observaţii meteorologice şi în unele zone izolate, 
situate la altitudini de peste 600 m sau în Delta Dunării. Activitatea 
la staţiile meteorologice din aceste zone se desfăşoară în condiţii 
grele determinate de terenul accidentat, altitudinile cuprinse, în 
majoritatea cazurilor, între 1800 şi 2600 m , distanţele foarte mari 
faţă de cea mai apropiată localitate, precum şi de condiţiile climatice 
din perioada de iarnă, când salariaţii sunt nevoiţi să locuiască 
permanent la aceste staţii, în condiţii de temperaturi în jurul a minus 
300C, vânt care poate ajunge până la 150 km/h, căderi abundente de 
zăpadă etc.  

În aceste condiţii, se impune modificarea Legii nr.216/2004 
prin introducerea unei prevederi exprese referitoare la acordarea 
alimentaţiei de protecţie personalului care-şi desfăşoară activitatea 
în condiţiile deosebite descrise anterior, astfel încât această obligaţie 
să se regăsească de drept în contractul colectiv de muncă, urmând să 
se negocieze numai cuantumul acesteia. 

Totodată, ca urmare a redistribuirii spaţiilor necesare 
desfăşurării activităţilor operative în cadrul Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie, este necesară schimbarea sediului sucursalei  
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Centrul Meteorologic Muntenia din Bucureşti, şos. Bucureşti-
Ploieşti nr.97, în comuna Afumaţi, şos. Bucureşti-Urziceni nr.6, 
judeţul Ilfov, unde există un spaţiu corespunzător pentru 
desfăşurarea activităţii acestei sucursale.  

Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole. Toate 
articolele au fost votate în unanimitate.  

În ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate.  
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 aprilie 

2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
-  Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura (sesizare în fond; Pl.x 200/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 

Ladislau, aflat în delegaţie externă. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nicolae Flaviu Lazin - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Corneliu I. Popescu – preşedinte - director general, 

Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol; 
- domnul Cornel Mihai – director, Agenţia Naţională pentru 

Pescuit şi Acvacultură. 
 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura (Pl.x 200/2007). 

Domnul deputat Ion Dumitru, iniţiator al proiectului de lege a 
prezentat expunerea de motive arătând că prevederile Legii 
nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura 
respectă obligaţiile în ceea ce priveşte armonizarea legislativă şi 
reforma instituţiilor statului. Au fost reglementate şi delimitate clar 
responsabilităţile în ceea ce priveşte pescuitul ale Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ale Ministerului 
Mediului şi Gospodăririi Apelor. În acest context, Ministerul 
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Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a devenit unica 
autoritate publică, acreditată pentru administrarea fondului piscicol. 

Pentru a elimina interpretările din textul legii, a propus 
modificarea definiţiei privind „gestionarea durabilă”, în sensul 
introducerii sintagmei „operator economic”, operator care să se 
ocupe de activitatea de exploatare propriu-zisă a resurselor acvatice 
vii.  

Având în vedere faptul că Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură nu a delegat, până în acest moment, principalilor 
gestionari, conform  prevederilor art.II1, gestionarea resurselor 
acvatice vii, a modificat art.II1, în sensul clarificării imperative a 
gestionarilor.  

De asemenea, având în vedere că Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a devenit administratorul unic al 
resurselor acvatice vii, a propus înlocuirea sintagmei „Compania 
Naţională de Administrare a Fondului Piscicol” cu sintagma 
„Compania Naţională de Gestionare a Fondului Piscicol”. 

Domnul Nicolae Flaviu Lazin, secretar de stat în M.A.D.R. a 
precizat că în avizul Guvernului se menţionează că iniţiativa 
legislativă nu este susţinută de Guvern, iar această poziţie nu a fost 
modificată. Crearea de organisme intermediare între administratorul 
statului şi producători nu face decât să stopeze dezvoltarea 
economică a acestui sector şi creşterea artificială a preţului peştelui 
prin aplicarea de taxe suplimentare care nu se regăsesc în bugetul 
statului. 

Domnul Corneliu Popescu, preşedinte-director general al 
C.N.A.F.P. a arătat că la M.A.D.R. se lucrează la un nou proiect de 
lege, care va înlătura disfuncţionalităţile înregistrate până acum. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că cei de la 
A.N.P.A. au afirmat că vor veni cu o lege, fără însă a preciza un 
termen. 

Legea nr.192/2001 a suferit modificări succesive. Grupul PSD 
susţine această iniţiativă legislativă şi, dacă se va intersecta cu altă 
lege, prevederile din aceasta să fie incluse în viitorul proiect.  

 4



Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a precizat că nu este de 
acord ca o iniţiativă să nu fie dezbătută doar pe baza intenţiilor 
ministerului de resort de a elabora sau modifica legea. Orice astfel 
de iniţiativă are la bază observaţia asupra disfuncţionalităţilor 
înregistrate în practică. Cel care va hotărî în  final va fi Plenul 
Camerei Deputaţilor. 

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost votate 
în unanimitate.  

În ansamblu, iniţiativa a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 aprilie 2007, 

începând cu ora 900. Ordine de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane 
(sesizare în fond; Pl.x 977/2006). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 

Ladislau şi domnul deputat Ioan Stan, aflaţi în delegaţie externă. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 
 Ca invitat a participat domnul Nicolae Flaviu Lazin, secretar 

de stat în Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative 

privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei 
Montane (Pl.x 977/2006). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a arătat că proiectul de 
lege supus dezbaterii se află de mai multă vreme în atenţia 
membrilor comisiei, iar dezbaterea a fost amânată succesiv. Din 
această cauză, a inexistenţei unui organism care să se ocupe exclusiv 
de problemele zonei montane, România a avut de pierdut şi va 
pierde în continuare, în negocierile internaţionale pentru că 
problemele zonei montane nu au fost susţinute suficient şi 
corespunzător. 

Este nevoie de apărarea identităţii şi tradiţiilor româneşti şi de 
derularea unei politicii reale a zonelor montane.  
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Domnul Nicolae Flaviu Lazin, secretar de stat în M.A.D.R. a 
arătat că la nivelul ministerului pe care-l repezintă funcţionează un 
serviciu care se ocupă de zona montană, iar la nivelul judeţelor în 
cadrul direcţiilor agricole această tematică ocupă un loc special. 

Crearea unui nou organism, Agenţia Zonei Montane, vine în 
contradicţie cu tendinţa actualului Guvern de a reduce numărul 
ministerelor şi al agenţiilor guvernamentale. 

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost votate 
în unanimitate. Amendamentele formulate se regăsesc în raportul 
întocmit de comisie. În ansamblu, propunerea legislativă a fost 
votată în unanimitate.  

 
 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Dr. Valeriu Tabără        Vasile Mocanu  

 

 6


