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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de  3, 4 şi 5 martie 2009 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
3, 4 şi 5 martie 2009, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de zahăr Braşov, în domeniul 
public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional 
Braşov - Ghimbav  (raport suplimentar; Plx. 537/2008/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 
privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii 
organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor 
vegetale în România (raport; PL.x. 105/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2008 
privind modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
ne.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al 



îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării 
teritoriului (raport;  PL.x. 122/2009).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport; 
Pl.x. 65/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Legii privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art.32 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi 
a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de 
stat (raport de reexaminare; PLx. 375/2008/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
(raport; Pl.x. 702/2008).  

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x. 701/ 2008).  

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul 
şi acvacultura (raport;  Pl.x. 700/2008).  

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x. 363/2008).  

Lucrările şedinţei din data de 3 martie 2009 au început la 
ora 1500 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de zahăr Braşov, în domeniul 
public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional 
Braşov - Ghimbav  (raport suplimentar; Plx. 537/2008/2009). 
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2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 
privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii 
organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor 
vegetale în România (raport; PL.x. 105/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2008 
privind modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
ne.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al 
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării 
teritoriului (raport;  PL.x. 122/2009).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Raport; 
Pl.x. 65/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca 
invitat a participat doamna Elena Leaotă, director în cadrul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public 
al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de zahăr Braşov, în domeniul 
public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional 
Braşov – Ghimbav (PLx. 537/2008/2009). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără - a precizat că proiectul 
de lege a fost retrimis din plenul Camerei Deputaţilor pentru 
reanalizarea sa în comisie. Este necesar, a precizat domnia sa, ca 
proiectul să fie retrimis la Guvern, pentru a afla care este punctul 
de vedere al actualului Guvern. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 24 de voturi pentru şi 3 abţineri. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.201/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
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Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva 
introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare 
plantelor sau produselor vegetale în România (PL.x. 105/2009). 

Doamna Elena Leaotă, director în M.A.P.D.R. a prezentat 
expunerea de motive, precizând că, prin ordonanţa de urgenţă se 
prevede ca: organismele oficiale responsabile teritoriale, respectiv 
unităţile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum 
şi inspectoratele de carantină fitosanitară vamală să elibereze 
paşaport fitosanitar valabil pe teritoriul României/Comunităţii 
Europene sau pentru o zonă protejată; importul şi tranzitul de 
plante, produse vegetale sau alte obiecte să se realizeze numai 
prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a 
României în care este organizat controlul fitosanitar; exportul de 
plante şi produse vegetale să se efectueze prin toate punctele de 
trece a frontierei de stat deschise potrivit legii, cu excepţia: a) 
plantelor şi produselor vegetale care conţin sau constau în 
organisme modificate genetic, a produselor alimentare de origine 
non-animală supuse controlului pentru siguranţa alimentelor 
pentru care exportul este permis doar prin punctele de trecere a 
frontierei de stat în care sunt organizate controale veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor şi controale fitosanitare, conform 
legislaţiei în vigoare; exemplarelor aparţinând speciilor de plante 
incluse în anexele Regulamentului Consiliului (CE) nr.338/97 
privind protecţia speciilor florei sălbatice pentru care exportul 
este permis doar prin punctele de trecere a frontierei de stat în 
care este organizat control fitosanitar şi care sunt notificate 
Comisiei Europene conform art.12 alin.(3) al Regulamentului 
Consiliului (CE) nr.338/97; literele a), c), g), h), i), j) şi n) ale 
art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.136/2000 se abrogă întrucât 
aceste definiţii au fost preluate în Hotărârea Guvernului 
nr.563/2007 care transpune Directiva Consiliului 2000/29/CE. 
Totodată a menţionat faptul că exportul de plante, produse 
vegetale şi alte obiecte poate fi realizat prin orice punct de trecere 
a frontierei de stat deschis potrivit legii, întrucât certificatul 
fitosanitar pentru export/reexport pentru plantele, produsele 
vegetale şi alte obiecte exportate, pentru care ţara importatoare 
impune exigenţe specifice, este eliberat de inspectorii fitosanitari 
din cadrul unităţilor fitosanitare judeţene şi a municipiului 
Bucureşti numai după efectuarea controlului fitosanitar şi după 
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constatarea că plantele şi produsele vegetale respective 
îndeplinesc exigenţele specifice impuse de ţara importatoare şi a 
mai menţionat faptul că inspectorii fitosanitari din cadrul 
inspectoratelor de carantină fitosanitară vamală organizate în 
punctele de trecere a frontierei, realizează controlul fitosanitar al 
plantelor, produselor vegetale sau al altor obiecte care provin 
dintr-o ţară terţă.   

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Tinel Gheorghe - a precizat că proiectul de 

lege transpune legislaţia europeană în domeniu şi a cerut unele 
clarificări din partea doamnei director Elena Leaotă.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterii pe 
articole s-a propus amânarea analizei, cu o săptămână, pentru 
clarificarea unor prevederi. Propunerea de amânare a fost 
aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2008 
privind modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al 
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării 
teritoriului   (PL.x. 122/2009).  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea 
proiectului de lege. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative 
pentru completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 
(Pl.x. 65/2009). 

Domnul deputat Vasile Mocanu, în calitate de raportor, a 
prezentat prevederile proiectului de lege şi a propus respingerea 
sa. Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 24 de voturi pentru respingere, 2 voturi împotrivă şi 1 
abţinere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 martie 2009, 
începând cu ora 1500. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Legii privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art.32 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 
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agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi 
a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de 
stat (raport de reexaminare; PLx. 375/2008/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
(raport; Pl.x. 702/2008).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x. 701/ 2008).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru, secretar de 

stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 
dr.Valeriu Tabără, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea 
art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi 
a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de 
stat (PLx. 375/2008/2009). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără - a precizat că proiectul 
de lege este retrimis de la Preşedinţia României cu o cerere de 
reexaminare. Se solicită reexaminarea Legii  privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea 
art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi 
a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de 
stat, în sensul aprobării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2008. 

S-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind modificarea şi completarea articolului 10 din Legea 
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nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură  ( Pl.x. 702/2008).  

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor al 
proiectului de lege, a arătat că această iniţiativă legislativă are ca 
obiect de reglementare completarea art.10 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, 
referitoare la actele necesare constituirii societăţilor agricole. 
Astfel, se propune ca prin excepţie de la art.10 alin.(1), societăţile 
agricole să se poată constitui şi prin act scris atestat prin ştampilă 
de secretarul localităţii în aria căreia se află terenurile.  

Domnia sa a propus respingerea, deoarece consideră că 
soluţia propusă nu este una viabilă. 

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 

privind completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic (Pl.x. 701/ 2008).  

S-a propus respingerea. Propunerea a fost votată în 
unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 martie 2009, 
ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul 
şi acvacultura (raport;  Pl.x. 700/2008).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x. 363/2008). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitat a participat domnul  Marian Hoinaru, secretar de 

stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi acvacultura (Pl.x. 700/2008). 

Domnul deputat Gheorghe Tinel, în calitate de raportor, a 
prezentat propunerea legislativă şi a precizat că Legea 
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nr.192/2001 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, motiv 
pentru care propunerea legislativă a rămas fără obiect. 

S-a propus respingerea. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x. 363/2008). 

Domnul deputat Kelemen Atilla a cerut amânarea analizei 
pentru săptămâna viitoare, având în vedere numărul mare de 
amendamente formulate la acest proiect de lege. 

Domnul deputat Marian Avram – a arătat că este deputat 
într-un colegiu în care pescuitul şi acvacultura sunt activităţi 
foarte importante, de bază în unele locuri şi este interesat ca 
populaţia din zonă să fie mulţumită. 

De aceea, a cerut ca dezbaterea să se desfăşoare şi 
săptămâna viitoare, să fie invitaţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor 
de pescari din Delta Dunării şi să nu se manifeste grabă în analiza 
proiectului de lege, pentru a se elabora un act normativ viabil. 

Domnul deputat Ion Tabugan – a considerat că propunerile 
de amânare sunt binevenite, pentru că doreşte, în numele 
pescarilor din Clisura Dunării, elaborarea unui proiect de lege 
care să poată fi aplicat. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a cerut ca Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura să i se acorde mare 
atenţie, pentru că sunt în prezent multe situaţii care trebuie 
clarificate. Multe dintre societăţile care activează în domeniul 
pisciculturii s-au privatizat şi au de făcut faţă unor situaţii grele, 
generate de lipsa subvenţiilor, de neclarităţi privind aspecte legate 
de proprietatea asupra terenurilor şi altele. 

S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost votată în 
unanimitate. 

  
 
 PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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