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 La lucrările şedinţelor au fost prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi domnii 
deputaţi: Elek Barna, Valeriu Tabără, Valentin Argeşanu, Şteolea Petru, Dorin 
Dârstaru, Valeriu Gheorghe, Dumitru Ifrim, Bogdan Ionescu.  

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi domnul deputat Ion Cârstoiu, preşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. “ Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia fondului 

piscicol, pescuitul şi acvacultura.” 
2. “ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea Societăţii 

Naţionale – Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol 
S.A.” 

La punctul 1 al ordinei de zi, domnul preşedinte Gheorghe Cristea a arătat 
că la propunerea legislativă privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi 
acvacultura avem un proiect în derulare şi un raport depus la Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor. 
 De asemenea a menţionat că pentru întocmirea raportului la propunerea sus-
menţionată avem două probleme de rezolvat: 

- rolul Agenţiei de mediu 
- administraţia fondului piscicol. 
Domnul Andrei Svoronos, guvernatorul Deltei Dunării arată că braconajul 

reprezintă debuseul şomerilor din 4 – 5 judeţe. 
 Propune ca sancţiunile pentru braconaj să fie mai mari, ca în Olanda, pentru 
că în acest moment în Delta Dunării pescuitul cu dinamită este contravenţie. 



 Propune ca exploatarea fondului piscicol să fie făcută de o altă persoană, 
decât administratorul. 
 Dimensionarea pescuitului să fie făcută fără interese economice, iar 
exploatarea să o facă altcineva. 
 Domnul deputat Gheorghe Cristea susţine că administrarea şi 
dimensionarea trebuie făcute de aceeaşi instituţie: Agenţia de mediu să aibă grijă 
de calitatea apei. 
 Domnul guvernator Andrei Svoronos arată că în acest moment în Delta 
Dunării se obţin producţii de peşte de 70 g / ha; aceasta rezultând din rapoartele 
managerilor. 
 Domnul deputat Cristea – problemele ridicate de domnul Svoronos sunt 
particulare şi nu pot fi cuprinse în propunerea legislativă. 
 Domnul deputat Lăpuşan Alexandru – trebuie stabilit foarte clar, în lege, 
domeniul public naţional şi local. 
 Consiliul Judeţean nu trebuie să fie proprietar. 
 Domnul Andrei Svoronos – sunt porţiuni din Delta Dunării care au fost date 
în proprietate prin ordin al prefectului, după desfiinţarea Centralei Delta Dunării. 
 Domnul deputat Ion Cârstoiu – trebuie definit clar domeniul public ce face 
obiectul acestei legi. 
 Să se elimine de la textul art. 5 sintagma “ de interes local “. 
 De asemenea, la art. 4, trebuie definită noţiunea de “ braconaj “. 
 Domnul deputat Alecu Paul – capitolul “ Administrare şi Exploatare “ să fie 
plasat în lege înaintea capitolului “ Sancţiuni “. 
 Domnul deputat Gheorghe Cristea – nu se poate reduce activitatea 
administraţiei numai la licitaţie, ne referim la administraţia domeniului public. 
 Domnul deputat Ion Cârstoiu – eu ca administrator dau unei societăţi 
dreptul de exploatare, aşa înţeleg eu. 
 Domnul deputat Alexandru Lăpuşan  - trebuie să definim administratorul 
domeniului public ( proprietăţile piscicole ale cui sunt ? ) cine este 
administratorul. 
 Domnul guvernator Svoronos – să se înfiinţeze o regie, aşa cum este Regia 
Naţională a Apelor. 
 Domnul deputat Gheorghe Cristea – agenţia de mediu trebuie să facă 
strategia privind protecţia mediului, a apei – aşa cum este prevăzut la art. 56,57 şi 
58. 
 Vom stabili un singur administrator. 
 Domnul deputat Ion Cîrstoiu – să numim “ Compania Naţională de Pescuit 
şi Piscicultură şi să nu fie subordonată nici unui minister. 
 Instituţia nu se va privatiza ca luciu de apă, ci ca activitate. 



 Domnul deputat Ilie Neacşu – agenţia de mediu trebuie să aplice măsurile şi 
legile pentru păstrarea echilibrului ecologic, şi nu să administreze fondul piscicol. 
 Domnul guvernator Svoronos – se ocupă şi de exploatare durabilă  
(dimensionare ). 
 Domnul deputat Gheorghe Cristea – ce înţelegeţi prin exploatare durabilă ? 
Să stabilească Agenţia de mediu cantitatea de peşte ? 
 Domnul deputat Cârstoiu – agenţia de mediu trebuie să stabilească limitele 
maxime. 
 Mediul dă autorizaţia de exploatare. 
 Domnul deputat Gheorghe Cristea – se înţelege, nu se poate concesiona fără 
acordul de la agenţia de mediu. 
 În domeniul protecţiei fondului piscicol trebuie clarificate bine atribuţiile. 
 Comisiile stabilind principiile, urmează ca în prima şedinţă să avizeze 
propunerea legislativă. 
 La punctul 2 al ordinei de zi, comisiile au hotărât, după dezbaterea 
proiectului de Lege privind înfiinţarea Societăţii Naţionale – Institutul de Cadastru 
şi Organizarea Teritoriului Agricol S.A., întocmirea raportului de respingere, 
întrucât organizarea şi funcţionarea  I.G.F.C.O.T.- ului conform Legii Cadastrului 
se poate stabili printr-o hotărâre de Guvern. 
 În data de 20 august 1998, comisiile s-au deplasat la Primăria oraşului 
Sulina unde au avut loc discuţii privind: exploatare resurselor naturale, extinderea 
turismului în Delta Dunării, situaţia economică şi socială a oraşului Sulina.         
 
 
 
  
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
    Gheorghe Cristea            Ilie Neacşu  
   

 
  


