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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 septembrie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 9 
şi 10 septembrie 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 înlocuitor; PL.x 363/2008).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu  (aviz; Pl.x 
325/2009).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind pescuitul 
şi acvacultura (aviz; Pl.x 398/2008). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii 
români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al 
producătorilor din acvacultura celorlalte state ale Uniunii Europene 
(raport; PL.x 378/2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative Legea 
comercializării produselor agroalimentare (raport înlocuitor; Pl.x 
312/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 8 septembrie 2009 au început la 
ora 1400 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 înlocuitor; PL.x 363/2008).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative Legea 
comercializării produselor agroalimentare (raport înlocuitor; Pl.x 
312/2009). 
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Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
 Ca invitaţi au participat: 
 - domnul Cătălin Roşculete  – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Marisanda Pîrîianu  – director, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Valentin Buksz – preşedinte, Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură; 
- domnul Gabriel Malaş – consilier, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Aurel Popescu – preşedinte ROMPAN; 
- domnul Ovidiu Gheorghe – director general, Patronatul Viei 

şi Vinului; 
- domnul Dan Ilie – consilier, Patronatul Viei şi Vinului. 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei.  
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).  

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. S-a propus aprobarea 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu 
amendamente. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative Legea comercializării produselor agroalimentare ( Pl.x 
312/2009). După finalizarea dezbaterilor, s-a propus aprobarea 
proiectului de lege. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 septembrie 
2009, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind pescuitul 
şi acvacultura (aviz; Pl.x 398/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii 
români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al 
producătorilor din acvacultura celorlalte state ale Uniunii Europene 
(raport; PL.x 378/2008). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei.  
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Ca invitat a participat domnul Cătălin Roşculete  –  secretar de 
stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

În timpul dezbaterilor s-a hotărât ca Propunerea legislativă 
privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 398/2008) şi Proiectul de Lege 
privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru 
producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul 
economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state ale 
Uniunii Europene (PL.x 378/2008) să fie respinse, deoarece 
propunerile cuprinse în aceste două proiecte de acte normative se 
regăsesc în Proiectul de lege pentru  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
care a fost aprobat în unanimitate în şedinţa comisiei din data de 8 
septembrie 2009. Propunerile de respingere au fost aprobate în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 septembrie 
2009, începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu  (aviz; Pl.x 
325/2009).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Cătălin Roşculete  –  secretar de 

stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
S-a hotărât ca Propunerea legislativă pentru modificarea lit.q) a 

alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul de mediu  (Pl.x 325/2009) să primească un aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

 
  

 
Preşedinte,                               Secretar,  
Prof. univ.dr. Valeriu Tabără    Vasile Mocanu  
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