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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 24.10.2017
Nr.
4c-4/493

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 11 și 12 octombrie 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11
și 12 octombrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a
Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol (raport comun cu: Comisia pentru
industrii şi servicii; PLx. 239/2017).
2. Dezbaterea şi analiza
Proiectului de Lege pentru
completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia
pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 370/2016).
Lucrările şedinţei din ziua de 11 octombrie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a
Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol (raport comun cu: Comisia pentru
industrii şi servicii; PLx. 239/2017).
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,
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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, SorinelMarian Vrăjitoru.
Au participat ca invitați:
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Viorel Morărescu, director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Eugenia Dragnea, director, Liga Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, preşedintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza, pe articole a Proiectului de
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
amânarea votului final pentru sedinţa viitoare.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 octombrie
2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza
Proiectului de Lege pentru
completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura acvacultura (raport comun
cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 370/2016).
Au participat ca invitați:
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Vasile Bălţăţeanu, director, Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură.
Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei:Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,
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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,
Ioan Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel,
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin
Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.
Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a fost absent.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, preşedintele Comisiei.
Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi are ca obiect
de reglementare completarea art.12 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, în sensul ca autorităţile care administrează
terenuri proprietate publică şi privată a statului aferente habitatelor
piscicole naturale să asigure locuri de campare prin închiriere,
asociere, concesionare sau arendare pentru resursele acvatice vii, în
vederea organizării în mod eficient a activităţii de exploatare a
acestor resurse. Proiectul mai sus menţionat a fost repartizat şi
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic care a adoptat un raport
preliminar de respingere.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru şedinţa viitoare.
PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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