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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 24 şi 26 martie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24 şi 26 martie 2015, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 99/2015). 
 2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 53/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la resursa 
de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (raport comun cu Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic; PLx 52/2015).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 
202/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 165/2015). 
  6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
Pl.x 242/2015). 
 7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 243/2015). 
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8. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea art.62 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
PL.x 199/2015). 

9. Dezbateri în subcomisie asupra preraportului la Legea viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole - PL.x191/2014 

Lucrările şedinţei din data de 24 martie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 99/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la resursa 
de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (raport comun cu Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic; PLx 52/2015).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 
202/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 165/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
Pl.x 242/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 243/2015). 

7. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea art.62 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
PL.x 199/2015). 

Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
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Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Vasile Mocanu a absentat, motivat, fiind în 
concediu medical. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
. domnul Dan Popescu - secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- domnul Bogdan Tohăneanu – secretar de stat, Ministerul Afacerilor 

Interne; 
- domnul Tudorel Andrei – preşedinte, Institutul Naţional de Statistică; 
- domnul Aurel Dinu – director, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură; 
- doamna Camelia Zisu – director, Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară; 
- domnul Victor Grigorescu - director, Agenţia Naţională de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară; 
- doamna Raluca Pârlog – inspector de concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- doamna Cristina Bulat - inspector de concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- domnul Gheorghe Constantin Pătraşcu – consilier, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marin Alniţei – consilier,  Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind 
registrul agricol (PL.x 99/2015). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat stadiul în care s-a 
ajuns cu dezbaterile anterioare. 

Au urmat dezbateri.  
După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui preraport  

pozitiv, cu amendamente. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la 

resursa de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (PLx 52/2015).  
Au urmat dezbateri. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
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După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui raport de 
respingere. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PL.x 202/2015). 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei pentru o săptămână.  

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (PL.x 165/2015). 

S-a propus întocmirea unui raport de respingere. Propunerea a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 32 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
Domnul deputat Ioan Munteanu nu a participat la dezbateri şi la votul asupra 
proiectului de lege. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 242/2015). 

După dezbateri s-a propus întocmirea unui raport de adoptare. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 243/2015). 

S-a propus amânarea analizei şi prezentarea unui punct de vedere al 
Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”. Propunerea a fost aprobată cu 
majoritate. S-au înregistrat 32 de voturi pentru şi 1 abţinere. Domnul deputat 
Ioan Munteanu nu a participat la dezbateri şi la votul asupra proiectului de 
lege. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (PL.x 199/2015). 

Domnul deputat Florică Ică Calotă, raportor, a prezentat proiectul de 
lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport de respingere. 
Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 33 voturi pentru şi 
1 abţinere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 martie 2015, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 53/2015). 
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Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Vasile Mocanu a absentat, motivat, fiind în concediu 
medical. Domnul deputat Vasile Gudu a absentat, motivat, fiind în delegaţie 
externă. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (Pl.x 53/2015). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei şi invitarea reprezentanţilor Institutului de Cercetări pentru 
Pedologie şi Agrochimie care să prezinte un punct de vedere. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.  

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icpa.ro%2F&ei=ywYZVebAIdX1atfhgrgD&usg=AFQjCNFYecG60gUIIlAlnRJiwJPbHpY4-w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icpa.ro%2F&ei=ywYZVebAIdX1atfhgrgD&usg=AFQjCNFYecG60gUIIlAlnRJiwJPbHpY4-w

	- doamna Camelia Zisu – director, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
	- domnul Victor Grigorescu - director, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
	- doamna Raluca Pârlog – inspector de concurenţă, Consiliul Concurenţei;
	- doamna Cristina Bulat - inspector de concurenţă, Consiliul Concurenţei;
	- domnul Gheorghe Constantin Pătraşcu – consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
	- domnul Marin Alniţei – consilier,  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
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