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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 

 şi servicii  specifice 

                     Bucureşti,  27 .03.2006 
                    Nr.24/162 

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 21 şi  22   martie  2006 

  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21 şi 22 martie 2006, având 
următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 21.03.2006, ora 1500: 

 1. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor 
Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – (sesizare în fond, 
comună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, P.L.-X 
101/ 2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea articolului 
13 şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare – 
(sesizare în fond, P.l.-x. 68 / 2006); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu – (sesizare în fond 
comună cu Comisia pentru administraţie, P.L.-X 78/ 2006); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi 
crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană   – 
(sesizare în fond, P.L.- X 102/ 2006); 

5. Dezbaterea  şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003  – (retrimitere pentru raport 
suplimentar,  P.l.-x 272/ 2005); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996  – (avizare, P.L.-X 114/ 2006). 

Miercuri, 22.03.2006, ora 930 (şedinţă comună cu Comisia juridică,  
sala Mihai Viteazul, P1): 

George
Original
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1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 – (sesizare în 
fond,  P.L.-X 26/ 2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic şi a 
vânătorii – (sesizare în fond, P.L.-X. 27 / 2006). 

Şedinţa din data de 21.03.2006 a început la orele 1430 şi a avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

  1. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor 
Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – (sesizare în fond, 
comună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, P.L.-X 
101/ 2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea articolului 
13 şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare – 
(sesizare în fond, P.l.-x. 68 / 2006); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu – (sesizare în fond 
comună cu Comisia pentru administraţie, P.L.-X 78/ 2006); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi 
crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană   – 
(sesizare în fond, P.L.- X 102/ 2006); 

5. Dezbaterea  şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003  – (retrimitere pentru raport 
suplimentar,  P.l.-x 272/ 2005); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996  – (avizare, P.L.-X 114/ 2006). 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost 
conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Flaviu Lazin - secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Vasile Lupu - secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Barna Tanczos – director general, Agenţia Domeniilor Statului; 
- domnul Cătălin Sandu – vicepreşedinte, Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului;  
- doamna   Dumitra Mereuţă – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 
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- domnul Mihai Toti – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; 
- doamna Cristina Popescu – consilier juridic, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Pavel – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Mihai Vasilescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 
 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de 
la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor 
Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – (sesizare în fond, 
comună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, P.L.-X 
101/ 2006). 

Lucrările la acest punct din ordinea de zi s-au purtat în comun cu Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

Domnul Cătălin Sandu, vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului a prezentat expunerea de motive, arătând că între fostul Minister 
al Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Agenţia Domeniilor Statului şi 
Societatea Comercială „INTERAGRO” S.A. Bucureşti, s-a încheiat contractul de 
stingere a datoriei nr.31702 din 11 decembrie 2001, prin care un număr de 
1.591.778 de acţiuni la Societatea Naţională „Tutunul Românesc” S.A. au fost date 
în plată pentru stingerea datoriei de 209.917.345.336 lei, pe care o avea Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor faţă de Societatea Comercială 
„INTERAGRO” S.A. Bucureşti, urmare Sentinţei civile nr.2481/28.03.2001 
pronunţată de Tribunalul Municipiului Bucureşti – Secţia Comercială în Dosarul 
nr.1034/2001, prin care a fost admisă acţiunea formulată de Societatea Comercială 
„INTERAGRO” S.A. Bucureşti împotriva ministerului, rămasă definitivă prin 
Decizia civilă nr.1012/2001 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia 
Comercială în Dosarul nr.1234/2001. 

S-a trecut la dezbateri generale. 
Au luat cuvântul domnii deputaţi Mihai Tudose, Aurel Wainer, Mircia 

Giurgiu şi Daniel Ionescu. 
S-a trecut la dezbaterea pe articole.  
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege 

a fost votat în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea articolului 13 şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a 
complexurilor de vânătoare – (sesizare în fond, P.l.-x. 68 / 2006). Preşedintele de 
şedinţă, domnul deputat dr. Atilla Kelemen a informat că din partea iniţiatorilor nu 
se află în sală niciun reprezentant, cu toate că au fost înştiinţaţi în legătură cu 
dezbaterea. 

Propune respingerea proiectului legislativ. 
Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate de voturi. S-au 

înregistrat 16 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. 
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu – 
(sesizare în fond comună cu Comisia pentru administraţie, P.L.-X 78/ 2006). 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a precizat că proiectul de lege se dezbate 
în comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost aprobate în 
unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor 
agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană   
– (sesizare în fond, P.L.- X 102/ 2006). 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei, a propus 
amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru a da posibilitatea îmbunătăţirii 
acestuia.  

S-a trecut la dezbaterea  şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003  – (retrimitere pentru raport 
suplimentar,  P.l.-x 272/ 2005). 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei a precizat că 
proiectul legislativ a fost retrimis la comisie pentru a i se întocmi un raport 
suplimentar. S-a propus menţinerea propunerii de respingere. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996  – (avizare, P.L.-X 114/ 2006). S-a propus 
acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi, 
înregistrându-se 16 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.  

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 22.03.2006, începând cu 
orele 930. 

Lucrările s-au desfăşurat în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

Ordinea de zi a fost următoarea:  
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 – (sesizare în 
fond,  P.L.-X 26/ 2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic şi a 
vânătorii – (sesizare în fond, P.L.-X. 27 / 2006). 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. Au participat 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Vasile Lupu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul Viorel Marinescu – director legislativ, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Daniel Dicu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Nicolae Şelaru – preşedinte executiv al Asociaţiei Generale a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi;  

- domnul Bogdan Ionescu – consilier juridic, Asociaţia Generală a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi;  

- domnul Ionel Ardelean – avocat, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi;  

- domnul Valeriu Bolgiu – director, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Prahova. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 – (sesizare în 
fond,  P.L.-X 26/ 2006) şi la dezbaterea şi avizarea proiectului Legii protecţiei 
fondului cinegetic şi a vânătorii – (sesizare în fond, P.L.-X. 27 / 2006). 

S-a continuat dezbaterea pe articole, începând de la art.8, punct în care 
fuseseră întrerupte dezbaterile anterioare pe această tematică. S-a utilizat ca bază 
pentru dezbateri şi pentru întocmirea raportului proiectul Legii protecţiei fondului 
cinegetic şi a vânătorii – (sesizare în fond, P.L.-X. 27 / 2006). 

În timpul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care se regăsesc în 
raportul întocmit de comisii. 

Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege 
a fost votat în unanimitate.  

 
 

 
         PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN       Ioan MUNTEANU 

            

 

 
 


