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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 24 şi 26 martie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24 şi 26 martie 2015, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 99/2015). 
 2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 53/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la resursa 
de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (raport comun cu Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic; PLx 52/2015).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 
202/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 165/2015). 
  6. Dezbaterea şi 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 şi echilibru ecologic; 
Pl.x 242/2015). 
 7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 243/2015). 
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8. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea art.62 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
PL.x 199/2015). 

9. Dezbateri în subcomisie asupra preraportului la Legea viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole - PL.x191/2014 

Lucrările şedinţei din data de 24 martie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 99/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la resursa 
de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (raport comun cu Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic; PLx 52/2015).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 
202/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 165/2015). 

5. Dezbaterea şi 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 şi echilibru ecologic; 
Pl.x 242/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 243/2015). 

7. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea art.62 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
PL.x 199/2015). 

Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat Vasile 
Mocanu a absentat, motivat, fiind în concediu medical. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
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- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

. domnul Dan Popescu - secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; 

- domnul Bogdan Tohăneanu – secretar de stat, Ministerul Afacerilor 
Interne; 

- domnul Tudorel Andrei – preşedinte, Institutul Naţional de Statistică; 
- domnul Aurel Dinu – director, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură; 
- doamna Camelia Zisu – director, Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară; 
- domnul Victor Grigorescu - director, Agenţia Naţională de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară; 
- doamna Raluca Pârlog – inspector de concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- doamna Cristina Bulat - inspector de concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- domnul Gheorghe Constantin Pătraşcu – consilier, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marin Alniţei – consilier,  Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind 
registrul agricol (PL.x 99/2015). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat stadiul în care s-a 
ajuns cu dezbaterile anterioare. 

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Petre Daea a formulat un amendament care precizează 

la art. 10 alin. (1) că „Datele scrise în registrul agricol privind efectivele de 
animale vor fi puse de acord cu evidenţele sanitar veterinare. Medicii 
veterinari de liberă practică împuterniciţi să efectueze unele activităţi sanitar 
veterinare publice au obligaţia punerii la dispoziţia primarilor a informaţiilor 
privind efectivele de animale deţinute de persoanele fizice sau juridice.”   

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a afirmat că, în 
teritoriu, vin oamenii şi formulează anumite întrebări legate de registrul 
agricol şi de modul în care se fac înregistrările în acesta la care nu se poate 
da un răspuns clar.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&ei=ofUYVcDGB4T8UNiTgaAE&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA
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Intenţia şi amendamentul domnului deputat Petre Daea vin şi simplifică 
procedurile de înregistrare a suprafeţelor şi efectivelor de animale şi se 
înscriu în dorinţa de simplificare a modalităţilor de evidenţiere a acestora.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a susţinut că lucrurile sunt foarte 
simple: medicii veterinari evidenţiază şi animalele pentru care nu se obţin 
subvenţii. O altă bază cu evidenţa animalelor se află la Agenţia Naţională 
pentru Zootehnie „Prof.dr.G.K.Constantinescu”. La Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură se află evidenţa cu animalele pentru care se 
plătesc subvenţii. Medicul veterinar de liberă practică are toată evidenţa 
animalelor şi este veriga cea mai la îndemână.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui preraport  
pozitiv, cu amendamente. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la 
resursa de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (PLx 52/2015).  

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a reamintit că proiectul 

de lege a fost amânat pentru clarificarea unor aspecte legate de faptul că nu 
exista un punct de vedere al Consiliului Concurenţei. Aşa cum este formulat, 
proiectul de lege nu rezolvă, din punct de vedere tehnic, problemele agenţilor 
economici mici.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a precizat că Preşedintele a retrimis, 
pentru reexaminare, proiectul de lege privind Codul silvic şi ar trebui să 
aşteptăm până când codul silvic va reveni la comisie pentru a căuta soluţii şi 
pentru producătorii de mobilă, pentru că propunerea actuală prin Proiectul de 
Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici şi mijlocii ar 
putea fi discriminatorie.  

Domnul deputat Ion Tabugan – acest proiect de lege nu doar că vine şi 
contrazice codul silvic, ci vine în contradicţie şi cu legile europene. A votat 
împotriva codului silvic. Problema micilor producători de mobilă trebuie 
rezolvată în aşa fel încât să fie armonizată cu toată legislaţia în vigoare şi 
fără apariţia unor legi subsecvente la codul silvic. 

Doamna Cristina Bulat, inspector de concurenţă în Consiliul 
Concurenţei şi doamna Raluca Pârlog, inspector de concurenţă în Consiliul 
Concurenţei, au precizat că instituţia pe care o reprezintă nu a exprimat un 
punct de vedere în legătură cu acest caz şi că acesta va fi prezentat ulterior.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a cerut să se facă o analiză cu 
privire la poziţia de monopol pe piaţa lemnului a unor firme.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui raport de 
respingere. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PL.x 202/2015). 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei pentru o săptămână.  

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (PL.x 165/2015). 

S-a propus întocmirea unui raport de respingere. Propunerea a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 32 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
Domnul deputat Ioan Munteanu nu a participat la dezbateri şi la votul asupra 
proiectului de lege. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 242/2015). 

După dezbateri s-a propus întocmirea unui raport de adoptare. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 243/2015). 

S-a propus amânarea analizei şi prezentarea unui punct de vedere al 
Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”. Propunerea a fost aprobată cu 
majoritate. S-au înregistrat 32 de voturi pentru şi 1 abţinere. Domnul deputat 
Ioan Munteanu nu a participat la dezbateri şi la votul asupra proiectului de 
lege. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (PL.x 199/2015). 

Domnul deputat Florică Ică Calotă, raportor, a prezentat proiectul de 
lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport de respingere. 
Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 33 voturi pentru şi 
1 abţinere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 martie 2015, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 53/2015). 

Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat Vasile 
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Mocanu a absentat, motivat, fiind în concediu medical. Domnul deputat 
Vasile Gudu a absentat, motivat, fiind în delegaţie externă. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (Pl.x 53/2015). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei şi invitarea reprezentanţilor Institutului de Cercetări pentru 
Pedologie şi Agrochimie care să prezinte un punct de vedere. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.  

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icpa.ro%2F&ei=ywYZVebAIdX1atfhgrgD&usg=AFQjCNFYecG60gUIIlAlnRJiwJPbHpY4-w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icpa.ro%2F&ei=ywYZVebAIdX1atfhgrgD&usg=AFQjCNFYecG60gUIIlAlnRJiwJPbHpY4-w

	- doamna Camelia Zisu – director, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
	- domnul Victor Grigorescu - director, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
	- doamna Raluca Pârlog – inspector de concurenţă, Consiliul Concurenţei;
	- doamna Cristina Bulat - inspector de concurenţă, Consiliul Concurenţei;
	- domnul Gheorghe Constantin Pătraşcu – consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
	- domnul Marin Alniţei – consilier,  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
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