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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de  10, 11 şi 12 martie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11 
şi 12  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 analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă 
Suceava, în  administrarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui 
laborator complex pentru controlul alimentelor (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PLx 62/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea 
utilizării E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de panificaţie, 
carne şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 170/ 2008). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.18/1991 privind fondul funciar  (raport; Pl.x. 527/2008).  
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Lucrările şedinţei din data de 10 martie 2009  au început la ora 
1300 şi au 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).  

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
  Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse, alternativ, de către domnul deputat dr. Valeriu Tabără şi 
doamna deputat Sulfina Barbu. 

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

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Cârlan – secretar de stat, Ministerul Mediului; 
- domnul Valentin Buksz – preşedinte, Agenţia Naţională pentru 

Pescuit şi Acvacultură; 
- 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 Mihail Butelchin – membru, Asociaţia Patronală Delta 

Dunării; 
- domnul Ştefan Popescu – preşedinte, Federaţia Naţională a 

Pescarilor Sportivi din România; 
-  domnul Mihai Togor – vicepreşedinte, Federaţia Naţională a 

Pescarilor Sportivi din România; 
- Iosif Benko – şef comisie competiţii pescuit sportiv, Federaţia 

Naţională a Pescarilor Sportivi din România. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (PL.x. 363/2008).  
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Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a subliniat importanţa 
proiectului de lege care are ca obiect conservarea, administrarea şi 
exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesare 
şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, în 
concordanţă cu reglementările Uniunii Europene.  

Domnia sa a precizat că proiectul de lege, precum şi 
amendamentele formulate au fost puse la dispoziţia tuturor 
participanţilor la dezbatere şi a cerut să se treacă la dezbaterea pe 
articole şi la analiza amendamentelor formulate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza articolelor din 
proiectul de lege. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 martie 2009, 
începând cu ora 900. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de 
panificaţie, carne şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi 
alcoolice (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 170/ 2008). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. 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 privind 
interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de 
panificaţie, carne şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi 
alcoolice (Pl.x 170/ 2008). 

Au urmat dezbateri generale. În timpul dezbaterilor s-a propus 
amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost aprobată în 
unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 martie 2009, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.18/1991 privind fondul funciar  (raport; Pl.x. 527/2008).  
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 Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. 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 aflat pe 
ordinea de zi. 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat modificările pe care le propune proiectul de lege şi a cerut 
amânarea dezbaterii pentru a se realiza un calcul al efectelor financiare 
asupra bugetului, ca efect al aplicării măsurilor propuse. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără      Vasile Mocanu  
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