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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de  18 şi 19 martie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18 şi 19  
martie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. 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).  

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2008 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (aviz comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat; PL.x 
163/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă 
Suceava, în  administrarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui 
laborator complex pentru controlul alimentelor (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PLx 62/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea 
utilizării E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de panificaţie, 
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carne şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 170/ 2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.18/1991 privind fondul funciar  (raport; Pl.x. 527/2008).  

Lucrările şedinţei din data de 18 martie 2009  au început la ora 
1000 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. 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).  

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2008 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (aviz comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat; PL.x 
163/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă 
Suceava, în  administrarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui 
laborator complex pentru controlul alimentelor (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PLx 62/2009). 
  Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Doru Bădulescu – secretar de stat, Ministerul Mediului; 
- domnul Valentin Buksz – preşedinte, Agenţia Naţională pentru 

Pescuit şi Acvacultură; 
- doamna Alina Tiţu – şef serviciu juridic, Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură; 
- domnul Radu Gabriel – şef serviciu, Agenţia Naţională pentru 

Pescuit şi Acvacultură; 
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- domnul Nicolae Dimulescu – preşedinte, Patronatul Român 
ROMPSCARIA; 

- domnul Neculai Şelaru – preşedinte executiv, Asociaţia 
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 

- domnul Lucian Sanda – preşedinte, Federaţia Organizaţiilor de 
Pescari Delta Dunării; 

- domnul Mircea Pascale – preşedinte, Asociaţia Patronală „Delta 
Dunării”; 

- domnul Ştefan Popescu – preşedinte, Federaţia Naţională a 
Pescarilor Sportivi din România; 

-  domnul Mihai Vasile Togor – vicepreşedinte, Federaţia 
Naţională a Pescarilor Sportivi din România; 

- Iosif Benko – şef comisie competiţii pescuit sportiv, Federaţia 
Naţională a Pescarilor Sportivi din România;  

- domnul Costel Popa – Asociaţia „Salvaţi Delta”; 
- domnul Dumitru Simionescu – vicepreşedinte, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu – Şişeşti”. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
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 dr.Valeriu Tabără a precizat că analiza asupra 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura trebuie 
finalizată printr-o lege care să fie cu adevărat funcţională care să 
clarifice toate aspectele cu care s-au confruntat cei implicaţi în acest 
sector şi care să armonizeze punctele de vedere diverse care au fost 
formulate până acum.  

Domnia sa a apreciat că numărul destul de mare al 
amendamentelor formulate obligă membrii celor două comisii să le 
studieze cu mare atenţie, încât amendamentele care vor fi aprobate să 
contribuie la îmbunătăţirea textului de lege. A propus amânarea 
dezbaterii pentru săptămâna viitoare, pentru a se da posibilitatea ca 
toate amendamentele să fie temeinic studiate în acest scop.  

Propunerea de amânare a analizei a fost aprobată în unanimitate.  
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În continuare s-a trecut la analiza şi dezbaterea Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 
(PL.x 163/2009). 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2008 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului 
şi administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă 
Suceava, în  administrarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui 
laborator complex pentru controlul alimentelor (PLx 62/2009). 

Domnul Dumitru Simionescu, vicepreşedinte al A.S.A.S., a arătat 
că instituţia pe care o reprezintă este de acord cu transferul de teren şi a 
precizat că, în prezent, în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară se 
doreşte să se înfiinţeze un laborator complex pentru controlul 
alimentelor, care să fie dotat la nivelul standardelor europene, pe un 
teren în imediata vecinătate a campusului principal al universităţii.  

Domnul deputat Marian Avram – a dorit unele clarificări în 
legătură cu scopul final al viitorului laborator, dacă este unul strict 
didactic sau comercial, deoarece Direcţia judeţeană Suceava a 
A.N.S.V.S.A. este dotată cu un laborator performant, pentru care s-au 
cheltuit sume importante. 

S-a propus aprobarea proiectului de lege. Toate articolele au fost 
votate în unanimitate.  

În continuare, membrii comisiei au analizat modul în care s-a 
desfăşurat activitatea de la constituire şi până în prezent şi şi-au 
exprimat opiniile în legătură cu modalităţile în care va trebui acţionat 
în viitor pentru creşterea eficienţei analizelor efectuate şi pentru o mai 
bună conlucrare cu instituţiile şi organismele implicate în buna 
desfăşurare a activităţilor legate de agricultură, industrie alimentară şi 
silvicultură. 

S-a stabilit ca în baza problemelor ridicate, biroul comisiei să 
stabilească graficul analizelor şi al întâlnirilor cu factorii responsabili 
din domeniul agriculturii, avându-se în vedere şi un program de 



 5

elaborare de iniţiative legislative care să reglementeze unele aspecte 
semnalate până în acest moment.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 martie 2009, 
începând cu ora 930. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea 

utilizării E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de panificaţie, 
carne şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 170/ 2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.18/1991 privind fondul funciar  (raport; Pl.x. 527/2008).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a 
participat domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de 
panificaţie, carne şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi 
alcoolice (Pl.x 170/2008). 

Domnul deputat Marian Avram a afirmat că aspectul pe care 
propunerea legislativă îl ridică este just şi că în perioada trecută de la 
1990 în numeroase produse alimentare au fost introduşi, fără un control 
riguros, un număr însemnat de aditivi, unii foarte periculoşi pentru 
sănătate.  

Domnia sa a propus respingerea propunerii legislative şi 
elaborarea unui alt proiect prin care să se ţină seama şi de 
reglementările existente în acest moment atât la nivel naţional, cât şi la 
nivelul Uniunii Europene. 

Domnii deputaţi Tinel Gheorghe şi Mihai Banu au susţinut ideea 
reluării într-o altă formă a propunerilor din proiectul legislativ şi au 
propus respingerea Propunerii legislative privind interzicerea utilizării 
E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de panificaţie, carne şi 
produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice. Propunerea 
de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar  
(raport; Pl.x. 527/2008).  

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că proiectul de lege a fost 
avizat negativ atât de Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, cât şi de Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi.  

A propus respingerea proiectului legislativ, având în vedere că 
aplicarea propunerii legislative are impact negativ asupra veniturilor 
bugetului general consolidat deoarece, prin exceptarea de la plata 
taxelor a perimetrelor agricole scoase din circuitul agricol pe care se 
ridică locuinţe de către chiriaşii din fostele case naţionalizate scad 
veniturile Fondului de ameliorare a fondului funciar.  

Domnul deputat Mihai Banu şi domnul deputat Ion Tabugan – au 
cerut respingerea. 

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

 
 

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