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Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice

Bucureşti, 06.07.2012
Nr.24/251

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 2, 3, 4 şi 5 iulie 2012
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2,
3, 4 şi 5 iulie 2012, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea
de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea
fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea fondului funciar nr.18/1991
şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare
realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă
aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii
autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei
grele (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x
570/2011).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007
pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi
pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul
fitosanitar (raport; PL.x 150/2012).
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în

administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri
aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele
Române” (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PLx. 40/2012).
Lucrările şedinţei din data de 2 iulie 2012 au început la ora
00
15 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea
de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea
fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea fondului funciar nr.18/1991
şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare
realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă
aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii
autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei
grele (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x
570/2011).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007
pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi
pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul
fitosanitar (raport; PL.x 150/2012).
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri
aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele
Române” (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012).
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai
comisiei. Au absentat domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau,
aflat în concediu medical şi domnul deputat Stelian Fuia.
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Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea
de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea
fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea fondului funciar nr.18/1991
şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare
realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă
aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii
autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei
grele (PL.x 570/2011).
Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a precizat că în comisie s-a mai
discutat pe acest subiect şi s-a dat un vot de respingere. A arătat că
taxele pe care statul le încasează în acest caz vor fi folosite în
lucrările de ameliorare. Dacă-i scutim de la plata taxelor înseamnă
că cedăm şi diminuăm aceste sume. A cerut să se facă o mediere cu
comisia pentru industrii, în cadrul unei şedinţe comune.
Domnul deputat Pavel Horj a cerut lămuriri în legătură cu
sumele care s-ar aduna din aplicarea acestor taxe şi a afirmat că
lucrările pentru reîmpăduriri au nevoie de aceşti bani.
Domnul deputat Gheorghe Antochi a argumentat că toate
aceste excepţii de la plata taxelor nu fac decât rău şi s-a declarat
împotriva adoptării raportului.
Domnii deputaţi Ion Dumitru, Vasile Stefan Beres, Ioan
Munteanu au susţinut respingerea proiectului de lege.
S-a supus votului propunerea de respingere. Propunerea a fost
votată în unanimitate.
S-a cerut reluarea analizei într-o şedinţă comună cu Comisia
pentru industrii şi servicii.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 iulie 2012,
având următoarea ordine de zi aprobată:
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1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007
pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi
pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul
fitosanitar (raport; PL.x 150/2012).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri
aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele
Române” (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012).
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai
comisiei. Au absentat domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau,
aflat în concediu medical şi domnul deputat Stelian Fuia.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007
pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi
pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul
fitosanitar (PL.x 150/2012).
Domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în MADR, a precizat
că Guvernul susţine proiectul de lege.
Domnii deputaţi Tinel Gheorghe şi Ion Dumitru au cerut
aprobarea formei adoptate de Senat.
Domnul Ioan Munteanu a explicat că prezentul proiect de lege
are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al art. 1 şi alin.
(1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007 pentru
comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru
modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul
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fitosanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
28/2009 şi a cerut aprobarea proiectului de lege.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost
aprobate în unanimitate.
În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 iulie 2012,
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri
aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele
Române” (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012).
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai
comisiei. Au absentat domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau,
aflat în concediu medical şi domnii deputaţi Stelian Fuia şi Culiţă
Tărâţă.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind
darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor
terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele
Române” (PL.x 40/2012).
Domnul deputat Adrian Rădulescu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a explicat că proiectul de ordonanţă are
ca obiect de reglementare darea în administrarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru
Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică
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a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor Administraţia Naţională „Apele Române” în vederea modernizării,
restructurării locurilor de debarcare şi construirii de mici adăposturi
pentru desfăşurarea activităţii cu specific pescăresc.
Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că punctele
menţionate sunt necesare desfăşurării şi dezvoltării activităţilor de
pescuit.
Pentru amenajarea adăposturilor pescăreşti şi a punctelor de
debarcare de la Marea Neagră, este necesar ca Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură să construiască diguri de protecţie în
marea liberă. Construcţia digurilor de protecţie implică
administrarea de către ANPA a unor zone de mare liberă pe o
lungime de 200 m, conform unor precizări făcute de către
reprezentanţii ANPA.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 iulie 2012,
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri
aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele
Române” (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012).
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai
comisiei. Au absentat domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau,
aflat în concediu medical şi domnul deputat Stelian Fuia.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind
darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor
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terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele
Române” (PL.x 40/2012).
Domnul deputat Marian Avram a cerut ca la dezbaterea
problemelor aflate pe ordinea de zi să fie prezenţi şi reprezentanţi ai
Ministerului Mediului şi Pădurilor.
Domnul Valeriu Tabără a subliniat că orice amânare a
finalizării raportului la acest proiect de lege nu face decât rău
activităţii pe care o reglementează, pentru că sunt puse în pericol şi
unele înţelegeri cu Comisia Europeană. Toate suprafeţele specificate
pentru realizarea facilităţilor sunt foarte bine calculate şi se are în
vedere asigurarea unor facilităţi, inclusiv pentru turism.
Domnul Gheorghe Albu a explicat că ordonanţa comună este
semnată de reprezentanţi ai Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Domnii deputaţi Constantin Chirilă şi Tinel Gheorghe au
susţinut că ordonanţa trebuie aprobată, pentru că vine în sprijinul
activităţii de pescuit.
S-a propus aprobarea. Propunerea de aprobare a fost votată în
unanimitate.
PREŞEDINTE,
Adrian Rădulescu

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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