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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 01.02.2018
Nr. 4c-4/21 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 22, 23, 25 și 26 ianuarie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 
23, 25 și 26 ianuarie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
132/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 22 ianuarie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
132/2017). 
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Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Ioan Munteanu și Adrian Claudiu Prisnel 
au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Adriana Petcu, secretar de stat pentru ape, Ministerul 

Apelor și Pădurilor; 
-domnul Nicolae Dimulescu, președinte, Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură: 
- domnul Vasile Bălțățeanu, director, Agenția Națională pentru 

Pescuit și Acvacultură; 
- domnul Ioan Pruteanu, șef serviciu juridic, Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură; 
-doamna Mariana Munteanu, președinte, Patronatul Peștelui 

din România; 
-domnul Lucian Dan Rusan, vicepreședinte, Patronatul Peștelui 

din România; 
 -domnul George Ionescu, membru, Patronatul Peștelui din 

România; 
-domnul Cătălin Platon, președinte, Asociația Națională a 

Producătorilor din Pescărie „ROMFISH“; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări raportor al Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul și acvacultura  a fost desemnat domnul deputat Dan 
Ciocan, secretar al Comisiei pentru agricultură. 

S - a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului  de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru 
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modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul și acvacultura. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca  obiect: reglementarea unor 
aspecte referitoare la asigurarea concordanței cu terminologia de 
specialitate din regulamentele Uniunii Europene, precum  și 
clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la 
Administrația Domeniilor Statului aflate în domeniul public sau 
privat al statului.  Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic. De asemenea, domnul președinte 
Alexandru Stănescu a informat Comisia cu privire la raportul 
preliminar adoptat de Comisia pentru mediu și echilibru ecologic care 
a fost amendat cu propunerile domnilor deputați, membri ai Comisiei 
pentru agricultură cât și  cu propunerile Asociației Generale a 
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din  România. 
 Au urmat dezbateri generale asupra Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. 
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 ianuarie 2018, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
132/2017). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Ioan Munteanu și Adrian Claudiu Prisnel 
au fost absenți. Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a fost înlocuit 
de domnul deputat Cristian Gabriel Seidler. 
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Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Adriana Petcu, secretar de stat pentru ape, Ministerul 

Apelor și Pădurilor; 
-domnul Nicolae Dimulescu, președinte, Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură: 
- domnul Vasile Bălțățeanu, director, Agenția Națională pentru 

Pescuit și Acvacultură; 
- domnul Ioan Pruteanu, șef serviciu juridic, Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură; 
-doamna Mariana Munteanu, președinte, Patronatul Peștelui 

din România; 
-domnul Lucian Dan Rusan, vicepreședinte, Patronatul Peștelui 

din România; 
 -domnul George Ionescu, membru, Patronatul Peștelui din 

România; 
-domnul Cătălin Platon, președinte, Asociația Națională a 

Producătorilor din Pescărie „ROMFISH“; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări raportor al Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul și acvacultura  a fost desemnat domnul deputat Dan 
Ciocan, secretar al Comisiei pentru agricultură. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza pe articole a Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. 
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        Lucrările au continuat în ziua de 25 ianuarie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
132/2017). 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Ioan Munteanu și 
Adrian Claudiu Prisnel au fost absenți.  

Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Adriana Petcu, secretar de stat pentru ape, Ministerul 

Apelor și Pădurilor; 
-domnul Nicolae Dimulescu, președinte, Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură: 
- domnul Vasile Bălțățeanu, director, Agenția Națională pentru 

Pescuit și Acvacultură; 
- domnul Ioan Pruteanu, șef serviciu juridic, Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură; 
-doamna Mariana Munteanu, președinte, Patronatul Peștelui 

din România; 
-domnul Lucian Dan Rusan, vicepreședinte, Patronatul Peștelui 

din România; 
 -domnul George Ionescu, membru, Patronatul Peștelui din 

România; 
-domnul Cătălin Platon, președinte, Asociația Națională a 

Producătorilor din Pescărie „ROMFISH“; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
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completări raportor al Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul și acvacultura  a fost desemnat domnul deputat Dan 
Ciocan, secretar al Comisiei pentru agricultură. 
 S-a trecut la dezbaterea și analiza pe articole a Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. 

 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 ianuarie 2018, 
având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
132/2017). 
 Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Ioan Munteanu și 
Adrian Claudiu Prisnel au fost absenți.  
Au participat ca invitați: 
 - domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Adriana Petcu, secretar de stat pentru ape, Ministerul 
Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Nicolae Dimulescu, președinte, Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură: 
 - domnul Vasile Bălțățeanu, director, Agenția Națională pentru 
Pescuit și Acvacultură; 
 - domnul Ioan Pruteanu, șef serviciu juridic, Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură; 
 -doamna Mariana Munteanu, președinte, Patronatul Peștelui 
din România; 
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 -domnul Lucian Dan Rusan, vicepreședinte, Patronatul 
Peștelui din România; 
 -domnul George Ionescu, membru, Patronatul Peștelui din 
România; 
 -domnul Cătălin Platon, președinte, Asociația Națională a 
Producătorilor din Pescărie „ROMFISH“; 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări raportor al Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul și acvacultura  a fost desemnat domnul deputat Dan 
Ciocan, secretar al Comisiei pentru agricultură. 
 S-a trecut la dezbaterea și analiza pe articole a Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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