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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 
23  şi  24 februarie 2005 şi a avut următoarea ordine de zi: 

Marţi, 22.02.2005, începând cu orele 1400 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura (retrimitere la Comisie - PL-X 617/2004) 

Miercuri, 23.02.2005 şi Joi, 24.02.2005, începând cu orele 1000 
1. Analiza activităţii Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă 
agricolă (sesizare în fond – P.L. – X  42/2005) 

Şedinţa din data de 22 februarie 2005 a început la orele 1400  şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- Domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  
- Domnul Constantin Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor; 
- Doamna Adriana Baz – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 
- Domnul Virgil Munteanu – guvernator, Administraţia Rezervaţiei 

Biosferei „Delta Dunării”; 
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- Domnul Nicolae Crăciun – consilier, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- Domnul Corneliu Popescu – preşedinte - Director General, Compania 
Naţională de Administrare a Fondului Piscicol; 

- Domnul Gheorghe Văcaru – consilier, Direcţia Pescuit şi 
Acvacultură, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- Domnul Cornel Mihai – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- Domnul Liviu Mihai – reprezentant, Organizaţia „Salvaţi Dunărea şi 
Delta Dunării”. 

Domnul Atilla Kelemen a menţionat că dezbaterile la proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura durează de ceva timp fără a se fi convenit asupra unei 
forme concrete, în ciuda faptului că au fost consultaţi mulţi dintre cei implicaţi în 
domeniul analizat. 

Dorinţa membrilor comisiei este de a elabora o lege care să rezolve 
problemele din domeniul pisciculturii şi acvaculturii şi care să fie în spiritul 
reglementărilor existente în Uniunea Europeană. 

Domnul Flaviu Lazin – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – A prezentat poziţia ministerului pe care îl 
reprezintă şi a precizat că se intenţionează externalizarea direcţiei de pescuit, într-
o persoană juridică independentă, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în 
subordinea autorităţii publice centrale care se ocupă de pescuit şi acvacultură. 

Pentru  exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii care aparţin 
domeniului public al statului se înfiinţează Compania Naţională de Administrare 
a Fondului Piscicol, instituţie publică cu personalitate juridică, cu caracter 
financiar şi comercial, cu finanţare extrabugetară, în subordinea autorităţii 
juridice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – A prezentat  un scurt istoric al Legii 
nr.192/2001. Sunt unele necorelări şi va trebui făcut pasul hotărâtor în direcţia 
armonizării acestei legi cu legislaţia europeană. Important este să se elaboreze o 
lege viabilă, care să poată fi aplicată. 

Domnul Liviu Mihaiu – S-a prezentat în faţa comisiei nu ca membru al 
redacţiei publicaţiei „Academia Caţavencu”, ci ca reprezentant al Organizaţiei 
nonguvernamentale „Salvaţi Dunărea şi Delta Dunării”. A afirmat că în Uniunea 
Europeană, nu întotdeauna exploatarea resurselor piscicole este în concordanţă cu 
protecţia mediului. Îl interesează ca, din punctul de vedere al protecţiei mediului, 
Delta Dunării, unul dintre cele mai mari patrimonii naturale, să fie unul din 
punctele de mare interes din România. Important este să fie salvată Delta.  
Sprijină renaturarea celor peste 80.000 ha din Delta Dunării, cu fonduri din afară. 
Trebuie ca Delta Dunării să fie la nivelul unei rezervaţii mondiale. Din punctul 
său de vedere, nu ar trebui să se facă exploatarea piscicolă în Deltă. Până când 
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Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va redresa piscicultura 
trebuie ca Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” să fie puternică. 

Pledoaria sa este ca exploatarea resurselor din Deltă să aducă bani care 
să rămână la oamenii din Deltă.  

Disputa pentru  peştele din Deltă durează de peste 40 de ani, iar bătălia 
se dă pentru acest peşte. Rezervaţia trebuie să aibă fonduri la dispoziţie, iar 
comunităţile locale să câştige bani din această exploatare. Să nu se mai 
pescuiască în Deltă, şi nici să nu se mai practice agricultura, până când Uniunea 
Europeană va da bani pentru  răscumpărarea concesiunilor. Cel mai bun sistem de 
exploatare este un parteneriat privat - Administraţia Rezervaţiei Biosfera „Delta 
Dunării”. 

Interesul organizaţiilor pentru  protecţia mediului este în direcţia 
întăririi autorităţii atât administrativ cât şi în domeniul supravegherii. 

Domnul Virgil Munteanu – guvernator al Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării” – Se propune o modificare fundamentală a textului 
elaborat de Senat. Este o modificare esenţială. Administraţia Rezervaţiei Biosfera 
„Delta Dunării” şi Delta Dunării se află în atenţia Uniunii Europene. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – A arătat că, în ciuda numeroaselor 
consultări pe această temă, constată că nici Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, nici Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor nu au o 
soluţie clară pentru  reglementarea situaţiei. 

Domnul Corneliu Popescu – preşedinte, director general al Companiei 
Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol – Prin documentul de poziţie 
Capitolul 8 – Pescuit se clarifică problemele pe care România le are de rezolvat 
în acest domeniu. 

Domnul Nicolae Crăciun – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale – În domeniul pisciculturii şi acvaculturii, problema va fi 
monitorizată pe întreg bazinul Dunării. Totul, inclusiv problemele legate de peşte, 
va fi tratat în mod unitar. 

Domnul deputat Adrian Semcu – Până acum preocupările au fost mai 
mult de cum exploatăm Delta. Acum ne gândim cum să o conservăm. Cei care au 
concesionat Delta se ocupă în continuare de exploatare, fără să-i deranjeze 
nimeni. Cum gândiţi să ne ocupăm de Delta altfel decât până acum ? 

Domnul deputat Cristian Boureanu – Întrebarea este ce dorim să facem 
cu Delta Dunării ? Vrem să le valorificăm şi financiar. Delta Dunării va aduce 
resurse nu din peştele vândut, ci din atracţia exercitată de peştele din Deltă. Banii 
vor veni din turism. Trebuie să avem o viziune pe un termen lung. Peştele trebuie 
obţinut din amenajările piscicole. Acum 60% din peşte este exploatat din Deltă. 

Domnul deputat Atilla Kelemen – A arătat că pe problematica Legii 
nr.192/2001 au fost consultaţi foarte mulţi dintre cei implicaţi în acest domeniu. 
Apreciază ca reprezentanţii celor două ministere nu au venit cu o părere corelată, 
o poziţie care să exprime poziţia Guvernului. Propune ca lucrările să fie 
reprogramate pentru  săptămâna viitoare, iar în această perioadă să fie clarificate 
toate problemele legate de piscicultură şi acvacultură, încât să poată fi elaborată o 
lege clară, care să poată fi aplicată.  
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Lucrările în şedinţă au fost continuate în ziua de 23 februarie 2005 şi au 
fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, preşedintele comisiei.  

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă 
agricolă. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Atilla Kelemen, a arătat că 

pregătirea agriculturii româneşti pentru  integrarea în Uniunea Europeană 
presupune un efort concertat al tuturor instituţiilor angrenate în acest vast proces. 

Pentru  a permite accesul la cele mai noi tehnologii precum şi la 
principii moderne de organizare şi desfăşurare a activităţii în agricultură, Agenţia 
Naţională pentru  Consultanţă Agricolă va avea un rol extrem de important. 

Este necesară atât reorganizarea instituţiei, cât şi creşterea calităţii 
întregii activităţi pe care specialiştii agricoli de aici o vor desfăşura în perioada 
următoare. 

Au urmat dezbateri generale.  
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 24 februarie 2005, începând 

cu orele 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă 
agricolă. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Au continuat dezbaterile generale asupra proiectului aflat pe ordinea de 

zi.  
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN    Ioan MUNTEANU 


