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PROCES VERBAL  

al şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 mai 2005 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25 şi 26 mai 2005 având 
următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura (P.L -X 179/2005 – sesizare în fond); 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reglementarea situaţiei 
financiare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii 
Naţionale Îmbunătăţiri Funciare – S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care desfăşoară activităţi de 
îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor 
cheltuieli efectuate în anul 2004 (P.L-X 188/2005 – sesizare în fond); 
 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi 
naturale în agricultură (P.l -x 182/2005 – sesizare în fond); 
 4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 (P.l-x 136/2005 – sesizare în fond); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare publice (P.L-X 187/2005 - 
avizare). 

Şedinţa din data de 24.05.2005 a început la orele 1400 şi a avut următoarea 
ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura (P.L -X 179/2005 – sesizare în fond). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura. 

Domnul Dănuţ Apetrei a prezentat punctul de vedere al Guvernului  la 
proiectul de lege. 

Au urmat dezbateri generale. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25.05.2005, începând cu orele 
930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura (P.L -X 179/2005 – dezbateri generale); 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reglementarea situaţiei 
financiare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii 
Naţionale Îmbunătăţiri Funciare – S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care desfăşoară activităţi de 
îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor 
cheltuieli efectuate în anul 2004 (P.L-X 188/2005 – sesizare în fond); 
 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi 
naturale în agricultură (P.l -x 182/2005 – sesizare în fond); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare publice (P.L-X 187/2005 - 
avizare). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dima Blenesi – director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Alexandru Rădulescu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Daniela Macarie – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura. 

Domnul deputat Doru Uioreanu, iniţiatorul propunerii legislative, a prezentat 
expunerea de motive. 

Domnul deputat Ioan Munteanu, a arătat că la modificarea Legii nr.192/2001 
privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura s-a lucrat destul de mult timp 
şi, probabil, se va mai interveni încă. 

Este de părere că toate propunerile trebuie analizate cu mare atenţie în 
comisie pentru  a se preveni alte intervenţii. 

Domnul deputat Vasile Mocanu, a rugat de multe ori ca Legea nr.192/2001 să 
fie foarte bine analizată şi dezbătută. Acum, Compania Naţională de Pescuit vine cu 
alte completări şi domnia sa nu este de acord cu dezbaterea lor în această şedinţă. 

Domnul deputat Atilla Kelemen a făcut unele observaţii în legătură cu Legea 
nr.192/2001 şi cu modificările aduse şi propune dezbaterea pe articole a legii.  

În timpul dezbaterii s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
întocmit de comisie.  
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 
privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reglementarea 
situaţiei financiare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii 
Naţionale Îmbunătăţiri Funciare – S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care desfăşoară activităţi de 
îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor 
cheltuieli efectuate în anul 2004 (P.L-X 188/2005. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat, a prezentat expunerea de motive. 
Domnul deputat Valeriu Tabără – a arătat că sumele despre care se discută 

trebuiau acoperite de la cei care se fac răspunzători pentru această situaţie. Trebuie 
găsită o soluţie, pentru că sunt regiuni întregi în care este nevoie de irigaţii şi 
activitatea în domeniu este blocată. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – prin Parlament au trecut fel de fel de legi şi 
ele nu au fost corelate cu realităţile. Problemele de astăzi trebuie discutate în 
prezenţa atât a secretarului de stat de la agricultură, cât şi a unui secretar de stat de la 
Ministerul Finanţelor Publice, pentru  a se găsi soluţia concretă. Nu trebuie să luăm 
astăzi în discuţie această lege, până nu vine şi un  secretar de stat de la Finanţe.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – este vorba despre resursele din bugetul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Problema care se pune 
este: suportă Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi plata celor 42 
miliarde lei care sunt penalităţi ? 

Domnul deputat Adrian Semcu – mă simt dator să vă aduc aminte că atunci 
când s-au făcut calculele s-au omis aceste penalităţi, care ar trebui atribuite cuiva. 

Dar situaţia este blocată acum.  
Prioritar este să putem plăti aceste restanţe şi să putem debloca situaţia. 
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în 

raportul întocmit de comisie. 
   Proiectul de Lege privind reglementarea situaţiei financiare a 

Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii Naţionale 
Îmbunătăţiri Funciare – S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi a 
altor agenţi economici şi instituţii publice care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri 
funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli 
efectuate în anul 2004 a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 2 voturi împotrivă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură (P.l -x 182/2005 – sesizare în fond). 

Domul deputat Ioan Stan, iniţiatorul propunerii legislative, a prezentat 
expunerea de motive. 

Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor s-a supus la vot 
propunerea de respingere a proiectului legislativ. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare publice (P.L-X 187/2005 
- avizare). 

S-a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege. Propunerea a fost votată 
în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 26.05.2005, începând cu orele 930, 
având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 (P.l-x 136/2005 – sesizare în fond). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
S-a luat în dezbatere şi analiză propunerea legislativă privind modificarea 

Legii fondului funciar nr.18/1991. 
S-a propus respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991. 
Propunerea de respingere a fost votată în unanimitate.  
 
 
  
PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 
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