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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13 
şi 14 aprilie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei privind aplicarea Legii nr.160/2010 şi a 
aplicării legilor fondului funciar . 
 2.  Analiza situaţiei privind fondul funciar proprietate publică şi 
de stat şi stadiul vânzării spaţiilor sanitar veterinare.  
 3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport; Pl.x 750/2010).  

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi;  PL.x 517/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea 
unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 156/2011). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2010 pentru modificarea şi 



completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; PL.x 155/2011). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (aviz; Pl.x 60/2011). 

8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu (aviz; PL.x 103/2011).  

9. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind  
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; 
PL.x 480/2009/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 12 aprilie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Analiza situaţiei privind aplicarea Legii nr.160/2010 şi a 
aplicării legilor fondului funciar . 
 2.  Analiza situaţiei privind fondul funciar proprietate publică şi 
de stat şi stadiul vânzării spaţiilor sanitar veterinare.  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea 
unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 156/2011). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor;  
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- doamna Alina Frim – director, Ministerul Mediului şi 
Pădurilor;  



- domnul Cătălin Teodorescu – vicepreşedinte, Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;  

- domnul Mihai Bică – director, Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor;  

- domnul Teodor Kilaiditis – director, Agenţia Domeniilor 
Statului;  

- doamna Luisa-Maria Arsenie – director juridic, Agenţia 
Domeniilor Statului; 

- doamna Oana Neneciu – coordonator proiecte, Ecopolis.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 

Fuia, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la Analiza situaţiei privind aplicarea Legii nr.160/2010 

şi a aplicării legilor fondului funciar. 
Domnul deputat Toader Stroian şi-a exprimat nemulţumirea 

legată de lipsa de la dezbaterile din comisie a preşedintei ANRP, 
afirmând că acest fapt reflectă clar dezinteresul pentru rezolvarea 
problemelor care sunt în atribuţiile agenţiei. Domnia sa a subliniat că, 
dacă această atitudine se manifestă în raporturile cu membrii comisiei, 
atunci este clar cam care este poziţia ANRP în relaţia cu cei cărora 
trebuie să le rezolve solicitările.  

Domnul deputat Marian Avram a cerut ca atitudinea preşedintei 
ANRP să fie sancţionată sever, iar din partea comisiei de agricultură să 
fie înaintată, în scris, o solicitare de demitere din funcţie a doamnei 
Crinuţa Nicoleta Dumitrean.  

Membrii comisiei au hotărât ca analiza să fie reluată într-o 
şedinţă viitoare.  
 În continuare s-a trecut la Analiza situaţiei privind fondul funciar 
proprietate publică şi de stat şi stadiul vânzării spaţiilor sanitar 
veterinare.  

Au luat cuvântul domnii deputaţi Teodor Stroian, Tinel 
Gheorghe, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Mihai Banu, Constantin 
Chirilă, Ion Dumitru, Dan Ştefan Motreanu, Ion Tabugan şi Marian 
Avram. 

Domnul Teodor Kilaiditis, director, ADS, a dat răspunsuri la 
întrebările formulate pe parcursul dezbaterilor. 
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În continuarea dezbaterilor s-a trecut la dezbaterea şi analiza  
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate 
dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" (PL.x 156/2011). 

Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi o seamă de date legate de situaţia 
resurselor piscicole din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, care au 
fost la cheremul unora care le-au exploatat fără a se gândi la urmări şi 
care au dus la dispariţia speciilor rare şi valoroase.  

Domnia sa a accentuat că sunt şi constrângeri generate de nivelul 
scăzut de colectare a veniturilor la bugetele locale ale comunităţilor 
din perimetrul Rezervaţiei, care ridică mari dificultăţi în ceea ce 
priveşte asigurarea sumelor necesare finanţării unor obiective cu 
caracter social, în special a celor pentru plata facilităţilor acordate 
populaţiei care domiciliază în această zonă. 

În cazul neadoptării unor măsuri urgente în direcţia suplimentării 
veniturilor bugetelor locale, autorităţile locale din zona Deltei Dunării 
vor întâmpina, în perioada imediat următoare, grave probleme în 
administrarea comunităţilor respective.  

Perspectiva creşterii veniturilor comunităţilor locale va 
impulsiona autorităţile locale în vederea realizării unei mai bune 
monitorizări a activităţilor  economice, în special a celor legate de 
exploatarea resurselor piscicole şi obţinerea, pe această cale,  a unor 
rezultate în domeniul combaterii pescuitului ilegal. 

Domnul deputat Miron Ignat, autor al unui amendament, a 
susţinut că persoanele fizice care locuiesc în Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării, conform Legii Administraţiei Rezervaţiei „Delta 
Dunării” sunt consideraţi numai acei locuitori care au domiciliul în 
localităţile dintre cele două braţe: Chilia şi Sfântul Gheorghe.  

Condiţiile de trai în aceste localităţi izolate sunt deosebit de 
grele. În unele zone nu există teren agricol pentru a fi cultivat şi a 
asigura subzistenţa  populaţiei. Aproape singura sursă pentru 
întreţinerea familiei este pescuitul familial. Amendamentul pe care-l 
propune este aproape la fel cu art. 76 din Legea nr. 192/2001 privind 
resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura. Acest articol a fost 
modificat prin articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
127/2010. 
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Domnia sa a accentuat că, în acest articol, locuitorul din Delta 
Dunării este confundat cu un  pescar sportiv, ori pescarul sportiv vine 



pentru recreere, iar locuitorul din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” 
este nevoit să pescuiască pentru existenţă. 

Din cauza condiţiilor grele de trai, a lipsei locurilor de muncă, 
numărul populaţiei din localităţile Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării” scade continuu şi dacă li se ia şi dreptul de a-şi câştiga 
existenţa, numărul locuitorilor din localităţi va continua să scadă în 
mod dramatic. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că amendamentul 
trebuie bine analizat, pentru că este o ţintă fragilă între pescuitul 
recreativ/sportiv şi pescuitul comercial.  

Amendamentul este unul cu caracter pur social. 
În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Mihai Banu, Ion 

Dumitru, Marian Ghiveciu, Mircia Giurgiu care au susţinut ideea că 
tradiţiile locale ale locuitorilor din zona Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării privind pescuitul trebuie păstrate, pentru a suplini lipsa unor 
alte mijloace de subzistenţă, dar au atras şi atenţia în legătură cu 
necesitatea ca locuitorii din Deltă să respecte condiţiile prevăzute în 
legislaţia privind protecţia fondului piscicol.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 aprilie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; PL.x 155/2011). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (aviz; Pl.x 60/2011). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu (aviz; PL.x 103/2011).  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din  totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.  
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Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  



Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (PL.x 155/2011). 

În timpul dezbaterilor s-a hotărât ca analiza să fie amânată.  
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă 

a Propunerii legislative privind modificarea Legii 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor (Pl.x 60/2011) şi a  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu (PL.x 103/2011).  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 aprilie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
 1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport; Pl.x 750/2010).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi;  PL.x 517/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind  
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; 
PL.x 480/2009/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din  totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.  

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 
 S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (Pl.x 750/2010).  

Membrii comisiei au hotărât ca atât Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (Pl.x 750/2010) cât şi Proiectul de Lege privind 
unele măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor 
forestiere de protecţie (PL.x 517/2010) să fie amânate pentru 
dezbaterile dintr-o şedinţă viitoare, pentru că, nu peste mult timp va fi 
adusă în dezbaterea o nouă variantă a Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, 
iar prevederile din aceste proiecte trebuie să fie armonizate cu noile 
prevederi din codul silvic.  

În timpul dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate,  aprobarea Cererii de reexaminare asupra Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind  organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL.x 480/2009/2011) 
în forma adoptată de Senat . 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU   
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