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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
 

 

Bucureşti, 30.10.2016 
Nr. 4c-4/607 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26 și 27 octombrie 2016 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26 și 
27 octombrie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx 242/2014). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx 370/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, precum şi pentru modificarea art.II alin.(4) din 
Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 424/2016). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică şi economică pe 
sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la schimbările 
climatice (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 
PLx 405/2016). 

5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
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organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx 457/2016).  

6. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.11 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea 
serviciilor de aerofotogrammetrie şi de executarea serviciilor de digitizare 
şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; PLx 416/2016). 

7. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (aviz; 
PLx 419/2016). 

8. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim 
(aviz; PLx 460/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 25 octombrie 2016 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx 242/2014). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx 370/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, precum şi pentru modificarea art.II alin.(4) din 
Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 424/2016). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică şi economică pe 
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sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la schimbările 
climatice (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 
PLx 405/2016). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat  Daniel Constantin a fost absent.  

Au participat ca invitați:  
- domnul Nicolae Dimulescu – președinte, Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură;  
- doamna Elena Tatomir – director general, Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ileana Spiroiu – director general adjunct, Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
- domnul Traian Crainic – șef serviciu, Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 

completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (Plx 242/2014). 

Domnul deputat Ică Florică Calotă, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă.  

Domnul Nicolae Dimulescu, președinte ANPA, a susținut că, 
pentru pescarii care-și desfășoară activitatea la Gurile Dunării, setcile sunt 
principalele unelte utilizate. Dacă acestea ar fi interzise, atunci majoritatea 
lor ar fi amenințați de faliment și ar putea deveni braconieri. A afirmat că 
propunerea ar trebui respinsă. 

Domnul deputat Ion Bălan – a susținut poziția exprimată de 
președintele ANPA și a subliniat că setcile utilizate sunt conforme, iar 
activitatea pescarilor din zonă este bine reglementată. Inițiativa legislativă 
face exces de zel.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a prezentat situația în care se află 
pescuitul comercial în zona lacurilor de acumulare de pe râul Olt, unde 
pescarii autorizați nu au create condițiile necesare unei activități normale 
în ceea ce privește pescuitul. A cerut reprezentantului ANPA să se ia 
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măsurile necesare, să se asigure condițiile cerute de legislația existentă și 
să se acorde atenția necesară pentru respectarea condițiilor de autorizare.  

S-a propus respingerea propunerii legislative. Propunerea a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 30 de voturi pentru și 2 abțineri.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică şi 
economică pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la 
schimbările climatice (PLx 405/2016). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteș, raportor, a prezentat 
proiectul de lege și a propus amânarea analizei. Propunerea a fost aprobată 
în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (PLx 370/2016). 

Domnul deputat Ică Florică Calotă, raportor, a prezentat proiectul 
de lege și a propus întocmirea unui preraport de adoptare. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, precum şi pentru modificarea 
art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 
424/2016). 

Domnul deputat Ică Florică Calotă, raportor, a prezentat proiectul 
de lege și a propus întocmirea unui preraport de adoptare.  

Au urmat dezbateri. Propunerea de întocmire a unui preraport de 
adoptare a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 octombrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx 457/2016).  
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2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.11 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea 
serviciilor de aerofotogrammetrie şi de executarea serviciilor de digitizare 
şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; PLx 416/2016). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Plx 
457/2016).  

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă și a propus respingerea. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2016 pentru 
modificarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 
privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de executarea 
serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a 
Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(PLx 416/2016). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul de 
lege și a precizat că proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect 
modificarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2010 
privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de 
digitalizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole 
pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aprobată cu 
modificări   prin Legea nr. 136/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, ca urmare a necesității actualizării Sistemului de Identificare a 
Parcelelor Agricole (LPIS) potrivit noilor reglementări europene, în 
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vederea evitării aplicării de penalități României, ca urmare a neactualizării 
LPIS, precum și a excluderii parțiale sau totale a statului român de la 
finanțarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), situație ce 
ar conduce la alocarea fondurilor necesare pentru efectuarea plăților către 
fermieri din bugetul național.  

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport comun de 
adoptare. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 27 octombrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (aviz; 
PLx 419/2016). 

2. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim 
(aviz; PLx 460/2016). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2016 privind 
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 (PLx 419/2016). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de 
lege și a propus avizarea favorabilă. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, și avizarea favorabilă 
a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 
privind amenajarea spaţiului maritim (PLx 460/2016). 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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