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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 11.10.2017 
Nr. 4c-4/456 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27 și 28 septembrie  2017 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 

26, 27  și 28 septembrie  2017, având următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/2016 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; PLx. 132/2017). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, precum şi modificarea 
art. II alin.(4) din Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx.  
424/2016).  

3. Dezbaterea și analiza, în Subcomisie, a Proiectului de Lege 
pentru modificarea  Legii nr 205/2004 privind protecţia animalelor 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx.  
513/2016). 
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4. Studiu individual asupra  Proiectului de Lege privind  
modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol         
( PLx.  239/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 26 septembrie 2017 au avut 

următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/2016 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; PLx. 132/2017). 

Au fost prezenţi 25 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe, Cristian Ghinea, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, 
Loránd-Bálint Magyar, Ioan Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu Olar, 
Adrian-Claudiu Prisnel , Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 

 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
-  domnul Nicolae Dimulescu, preşedinte Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură; 
-  domnul Vasile Bălţăţeanu, şef serviciu Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură;  
- doamna Luiza Bratu, consilier juridic, Ministerul Apelor şi 

Pădurilor; 
- doamna Mariana Munteanu, preşedinte, Patronatul Peştelui 

din România; 
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- domnul Mugurel Drăgănescu, preşedinte executiv, Asociaţia 
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 

- domnul Ştefan Pădure – vicepreşedinte, Federaţia Naţională 
PRO AGRO România; 

- domnul Bogdan Caştu – şef serviciu, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei 
Române; 

- domnul Vasile Tudorache – şef serviciu, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei 
Române; 

- domnul  George Vitzu Ionescu – membru Consiliul Director 
Societatea Comercială Pelicanul, Societate cu Răspundere Limitată; 

 - domnul Ioan Ghere – membru consiliul director Societatea 
Comercială Piscicola, Societate pe Acţiuni  Satu Mare; 

- domnul Gheorghe Stan– administrator,  Societatea 
Comercială Complex Grup, Societate cu Răspundere Limitată; 

- domnul Eugen Cătălin Platon – preşedinte, Asociaţia 
Naţională a Producătorilor din Pescărie „ROMFISH”; 

 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 

 S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.  

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare aspecte 
referitoare la armonizarea cu terminologia de specialitate din 
regulamentele Uniunii Europene, precum şi clarificarea regimului 
juridic al unor terenuri preluate de la Administraţia  Domeniilor 
Statului, aflate în domeniul public sau privat al statului. Proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, iar la Camera Deputaţilor a fost 
repartizat şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic care a 
întocmit un raport preliminar de adoptare cu amendamente. 
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 În timpul dezbaterilor din Comisia pentru agricultură au fost 
analizate amendamentele  propuse de  domnii deputaţi: Alexandru 
Stănescu şi Tinel Gheorghe. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a solicitat amendarea textului 
propus spre dezbatere în Comisie cu atribuirea integrala a 
responsabilitaţilor Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură 
în privinţa concesionării, închirierii, administrării, privatizării şi 
contractării în domeniul piscicol şi acvacultură. 

Domnul preşedinte Alexandru Stănescu a solicitat clarificări 
în  priviinţa alineatului (7) al articolului 23, punctul 12 al articolului 
I, în priviinţa termenului braconaj folosit în text. 

Domnul preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură Nicolae Dimulescu a precizat că termenul braconaj este 
utilizat pentru habitatele piscicole naturale aflate în domeniul public 
al statului, iar termenul furt este utilizat pentru fermele piscicole 
care sunt în proprietate privată. 

 Domnul preşedinte Alexandru Stănescu a solicitat 
Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul punctul de vedere 
referitor la situaţia exactă a terenurilor aflate sub luciul de apă, 
precum şi situaţia terenurilor de sub active. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru două săptămâni.  

 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 septembrie 
2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, precum şi modificarea 
art. II alin.(4) din Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx.  
424/2016). 

2. Dezbaterea și analiza, în Subcomisie, a Proiectului de Lege 
pentru modificarea  Legii nr 205/2004 privind protecţia animalelor 
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(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx.  
513/2016). 

Au fost prezenţi 25 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe, Cristian Ghinea, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, 
Loránd-Bálint Magyar, Ioan Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu Olar, 
Adrian-Claudiu Prisnel , Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 

A participat ca invitat: 
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 

Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că  proiectul de lege are ca obiect completarea alin. (3) al 
art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi modificarea alin.(4) al art. II din legea nr. 317/2009 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura. Proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat, iar la Camera Deputaţilor a fost repartizat şi Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic, care a întocmit un raport preliminar de 
respingere. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,  
întocmirea unui raport comun de respingere. 

Dezbaterea și analiza, în Subcomisia înfiinţată, în 
conformitate cu articolul 47 litera e) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, a Proiectului de Lege pentru modificarea  
Legii nr 205/2004 privind protecţia animalelor a fost amânată, din 
cauza modificărilor survenite în programul de lucru al Camerei 
Deputaţilor. 
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 S-a hotărât, în unanimitate de voturi, reluarea  dezbaterilor, 
pe articole, într-o şedinţă viitoare. 

 
Lucrările au continuat în ziua de 28 septembrie 2017, având 

următoarea ordine de zi: 
1. Studiu individual asupra  Proiectului de Lege privind  

modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol         
( PLx.  239/2017). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 25 membri  ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, Aurel-
Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, 
Cristian Ghinea, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Ioan 
Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin 
Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii 
deputaţi Dănuţ Păle şi Loránd-Bálint Magyar au fost absenţi. 

 
 A urmat studiu individual asupra Proiectului de Lege privind  
modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol          
( PLx.  239/2017). 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
  Alexandru STĂNESCU       Dan Ciocan 
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