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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 16.10.2018             
Nr. 4c-5/582 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 3 și 4 octombrie 2018 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3 și 4 
octombrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și 
acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx 145/2018). 

2. Dezbaterea și analiza cererii de reexaminare a Legii privind 
unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 
(reexaminare  la solicitarea Președintelui României, raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx 228/2016/2017). 

3. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru 
modificarea art.23 alin. (1) lit.c) din Legea vănătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx 126/2018). 
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Lucrările şedinţei din ziua de 3 octombrie 2018 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și 
acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx 145/2018). 

2. Dezbaterea și analiza cererii de reexaminare a Legii privind 
unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 
(reexaminare  la solicitarea Președintelui României, raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx 228/2016/2017). 

3.Diverse 
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 

Comisiei. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Nicolae Dimulescu, președinte, Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură; 
 -domnul Gheorghe Văcaru, director Direcţia Generală Pescuit  
Autoritatea de Management pentru POPAM; 
 -doamna Mariana Munteanu, președinte, Patronatul Peștelui 
din România; 
 -domnul Gheorghe Stan, vicepreședinte, Patronatul Peștelui 
din România. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Dănuț 
Păle, vicepreședintele Comisiei.  

La solicitarea domnului deputat Tinel Gheorghe a fost 
suplimentată ordinea de zi a Comisiei cu punctul diverse. 

Primul punct dezbătuat a fost proiectului de Lege privind 
aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul 
pescuitului și acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx 145/2018). 
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 Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de 
susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, prin 
instituirea, în acest sens, a unei scheme de ajutor de stat. Proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat Florică Ică Calotă. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
cu amendamente admise care va fi înaintat Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza cererii de 
reexaminare a Legii privind unele măsuri referitoare la plățile 
beneficiarilor Sit Natura 2000 (reexaminare  la solicitarea 
Președintelui României, raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx 
228/2016/2017). 
 În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare legea mai sus menționată a fost trimisă spre 
reexaminare celor două camere ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 683 din 23 noiembrie 2016.  
 Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că Legea are ca 
obiect de reglementare luarea unor măsuri referitoare la plăţile 
beneficiarilor Sit Natura 2000, respectiv, anularea unor creanţe. În 
urma reexaminării, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a 
respins propunerea legislativă care  a fost repartizată și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
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completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărăt, la 
propunerea președintelui de ședință domnul deputat Dănuț Păle, să 
solicite un nou punct de vedere al Guvernului. 
 La punctul diverse domnul deputat Tinel Gheorghe a solicitat 
stabilirea unei întălniri cu domnul ministru  al apelor și pădurilor Ioan 
Deneș. Propunerea a fost adoptată în unanimitate, urmând ca data 
ședinței să fie stabilită, după  consultarea agendei domnului ministru. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 octombrie  
2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru 
modificarea art.23 alin. (1) lit.c) din Legea vănătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx 126/2018). 
 Au fost prezenţi 19 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Vasile Gudu (delegație externă), Loránd-
Bálint Magyar, Csaba-István Sebestyén (delegație externă) și 
Alexandru Stănescu (delegație exrenă)  au fost absenți. 
  
  

VICEPREȘEDINTE, 
Dănuț PĂLE 

SECRETAR 
Dan CIOCAN 
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