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           Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice 

        Bucureşti, 30.03.2009 
        Nr. 24/268 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de  24, 25 şi 26 martie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25 
şi 26  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.201/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de 
protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină 
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (raport; PL.x 
105/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea şi 
completarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PLx 141/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
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nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 340/ 2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural (aviz; PL.x. 568/2008).  

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
şi modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură  (raport suplimentar; Pl.x 
134/2008). 

Şedinţa din data de 24 martie 2009  a început la ora 1500 şi a 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.201/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de 
protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină 
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (raport; PL.x 
105/2009). 

 Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu 
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

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

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Valentin Buksz – preşedinte, Agenţia Naţională pentru 

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

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

- domnul Silviu Megan – director, Ministerul Mediului; 
- domnul Adrian Chesaru  - consilier, Ministerul Mediului;  
- 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 Anghel – preşedinte executiv, Federaţia 

Naţională a Pescarilor Sportivi din România; 
- domnul Grigore Baboianu – guvernator, Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; 
 – doamna Cornelia Benea – sef serviciu, Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; 
- domnul Trifon Belacurencu  - Senator.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
Dezbaterile la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL.x. 
363/2008) s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. În timpul 
dezbaterilor s-a hotărât ca analiza să fie reluată săptămâna viitoare, 
avându-se în vedere numărul mare de amendamente formulate. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind 
măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor 
de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România 
(PL.x 105/2009). 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a precizat că a formulat 
amendamente la acest proiect şi a cerut ca ele să fie analizate în şedinţa 
comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele, cu excepţia 
articolului2, art.15 şi art.21, au fost votate în unanimitate. Articolele 
menţionate mai sus au fost votate cu majoritate. S-au înregistrat 26 de 
voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate. S-a 
înregistrat 1 abţinere.  

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 martie 2009, 
începând cu ora 930. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea şi 
completarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PLx 141/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
şi modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură  (raport suplimentar; Pl.x 
134/2008). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu 
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

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 Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2008 pentru 
modificarea şi completarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din 
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Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (PLx 141/2009). 

 Domnul deputat Alecu Valeriu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege.  

Domnul Marian Hoinaru a prezentat expunerea de motive. 
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 

aprobarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea şi completarea Titlului 
XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. 

Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 

legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr.381/2002 privind 
acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură  
(Pl.x 134/2008). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a propus respingerea. Au urmat dezbateri. 
La finalul dezbaterilor s-a propus respingerea. Propunerea de 
respingere a fost aprobată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 martie 2009, 
începând cu ora 900. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 

articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 340/ 2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural (aviz; PL.x. 568/2008).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
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Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu 
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

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 pentru 
completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (Pl.x 340/ 2008). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a precizat că propunerea 
legislativă se află şi în dezbaterea Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi că principala modificare propusă se referă la faptul că 
terenurile formelor asociative pot fi înstrăinate către persoanele fizice 
sau juridice române, cu drept de preempţiune în favoarea statului 
român, prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan 
Munteanu, Tinel Gheorghe, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Corneliu 
Olar, Ion Dumitru şi Ion Tabugan care au analizat aspectele diferite pe 
care aplicarea prevederii din propunerea legislativă le-ar genera şi au 
propus amânarea dezbaterii pentru săptămâna viitoare, iar la dezbatere 
să fie invitaţi atât iniţiatorii, cât şi reprezentanţi ai composesoratelor.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 
7/2006 privind instituirea Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural (PL.x. 568/2008).  

S-a propus acordarea unui aviz negativ. Propunerea a fost votată 
în unanimitate.  

 
  

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