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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 04.09.2018             
Nr. 4c-5/498 

 
SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 9 și 10 iulie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9 și 
10 iulie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (aviz pentru: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 372/2018).  

2. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 
organizarea și  funcționarea Academiei Române (aviz pentru: 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx 392/2018). 
  

Lucrările şedinţei din ziua de 9 iulie 2018 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (aviz pentru: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 372/2018). 
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Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Ioan Sorin Roman, Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Mălin Matei Mușetescu, guvernatorul Rezervației 
Biosferei Delta Dunării. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.82/1993, intervenţiile propuse având ca scop, potrivit 
expunerii de motive, eliminarea unor neajunsuri care pun în pericol 
implementarea conceptului de rezervaţie a biosferei pe fondul unui 
nivel alarmant al braconajului în Delta Dunării. Ca urmare, se 
consideră necesară clarificarea unor prevederi privind administrarea 
terenurilor amenajate în Deltă pentru agricultură şi acvacultură, a 
accesului în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, precum şi 
necesitatea armonizării modului de sancţionare a abaterilor privind 
încălcarea prevederilor Legii nr.8/1993, în raport cu prevederile altor 
acte normative în vigoare privind protecţia mediului sau conservarea 
şi gestionarea ariilor protejate. Prin proiect se propune ca grupurile 
de turişti să fie însoţite de ghizi autorizaţi de Administraţia 
Rezervaţiei, completarea patrimoniului Administraţiei Rezervaţiei cu 
un imobil din domeniul public al statului aflat în prezent în 
administrarea Regiei Autonome – Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat, precum şi modificarea reglementării 
infracţiunilor din actul de bază. Proiectul de lege a fost adoptat de 
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Senat. Avizul Comisiei pentru agricultură va fi înaintat Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități, în vederea întocmirii raportului comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat Vasile Gudu. 
 Domnul deputat Tinel Gheorghe a solicitat prezența unui 
secretar de stat din  Ministerului Mediului la dezbateri. 
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 
ședință viitoare. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10  iulie  2018, 
având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 
organizarea și  funcționarea Academiei Române (aviz pentru: 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx 392/2018). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnul deputat Adrian Claudiu 
Prisnel a fost absent. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea 
Academiei Române, cel mai înalt for naţional de consacrare, 
cercetare ştiinţifică şi creaţie. Proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat. Avizul Comisiei pentru agricultură va fi înaintat Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport în vederea întocmirii 
raportului. 
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 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat Nicolae Giugea.  
 Domnul deputat Tinel Gheorghe a solicitat prezența unui 
secretar de stat din  Ministerului Educației Naționale la dezbateri.  
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 
ședință viitoare. 
  
     PREŞEDINTE,      SECRETAR,     
Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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