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SINTEZA 
lucrărilor  Comisiei din zilele de 7 şi 8 februarie 2006 

  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7 şi 8  februarie 2006, 
având următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 07.02.2006, ora 1400

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală - sesizare în fond, PL.X 555/2005); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.161/2005 pentru modificarea art.22 din 
Legea nr.299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi 
exportul produselor agricole şi a art.33 din Legea nr.300/2005 privind 
instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse 
agricole – sesizare în fond, PL.X 16/2006); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul transportului 
internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 2003 – sesizare 
fond – PL.X. 2/2006); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 – sesizare în fond, 
Pl.x 606/ 2005); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura – sesizare în fond, PL.X 622/2005); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru protecţia zonelor 
calamitate – sesizare în fond, Pl.x 627/ 2005); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru protejarea 
zonelor forestiere afectate de doborâturi de vânt şi alte calamităţi - sesizare în 
fond – Pl.x 626/ 2005); 
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8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind plantarea de 
pomi fructiferi pe marginea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale –   
sesizare în fond, Pl.x 651/ 2005). 

Miercuri, 08.02.2006, ora 930

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 – 
sesizare în fond, PL.X 26/2006 – dezbateri generale); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic 
şi a vânătorii – sesizare în fond, PL.X 27/2006 - dezbateri generale). 

Lucrările şedinţei din data de 07.02.2006 au început la orele 1400 şi au 
fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 
 Au fost prezenţi  23 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei: 
Kelemen Atilla, Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea 
Dumitru, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, 
Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, 
Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, 
Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. A lipsit motivat 
domnul deputat Romică Andreica, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul  Falviu Lazin – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mugur Crăciun – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Dana Chircă – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Mirela Iordache – jurist, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Constantin Lupescu – vicepreşedinte, Agenţia Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;  
- doamna Adina Ciurea – consilier, Agenţia Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală - sesizare în fond, PL.X 555/2005).  

Domnul Mugur Crăciun, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al Guvernului şi 
a cerut aprobarea amendamentelor  propuse. S-a trecut la dezbaterea şi votarea 
proiectului de lege pe articole, începând cu art.13, unde rămăsese dezbaterea 
din şedinţa anterioară. Art.13 a fost votat cu majoritare de voturi. S-au 
înregistrat 8 voturi împotrivă. Articolele 14, 15 şi 17 au fost votate în 
unanimitate, iar articolele 16, 18 şi 19 au fost votate cu 15 voturi pentru şi 8 
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voturi împotrivă. La articolul 20 s-au înregistrat 22 de voturi pentru şi 1 
abţinere.  

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu 14 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.161/2005 pentru 
modificarea art.22 din Legea nr.299/2005 privind instituirea sistemului de 
garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art.33 din Legea 
nr.300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export 
pentru produse agricole – sesizare în fond, PL.X 16/2006).  

Domnul Falviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Articolele 1 şi 2 au fost votate în 
unanimitate. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative 

pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 
– sesizare în fond, Pl.x 606/ 2005). 

Domnul deputat Ioan Stan a prezentat expunerea de motive în calitate 
de iniţiator al proiectului de lege, arătând că, având în vedere urgenţa formării 
cooperativelor de gradul 2, în contextul în care cooperativele de gradul 1 nu s-
au format, propunem modificarea textului alin.(3) al art.4 din legea sus 
menţionată.  

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – cu cât venim cu un cadru mai 
larg, cu atât ajutăm mai mult. Propune amânarea dezbaterii pe acest proiect de 
lege. Propunerea  de amânare a fost votată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege 
pentru ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul 
transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 
2003 – sesizare fond – PL.X. 2/2006). 

Domnul Constantin Lupescu, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a prezentat expunerea de 
motive. 

Au urmat dezbateri pe articole. Au fost votate în unanimitate art.1 şi 
art.2. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura – sesizare în fond, PL.X 622/2005). 

S-a hotărât ca dezbaterea asupra acestui proiect de lege să fie amânată. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

pentru protecţia zonelor calamitate – sesizare în fond, Pl.x 627/ 2005). 
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Doamna Mirela Iordache a prezentat punctul de vedere al Guvernului, 
arătând că se utilizează noţiuni insuficient clarificate şi că ministerul nu 
susţine acest proiect de lege.  

Domnul deputat Adrian Semcu – a propus amânarea dezbaterii, iar din 
cele două propuneri asemănătoare să rezulte o lege bună. 

S-a propus comasarea celor două legi, care să fie reanalizate şi din care 
să rezulte un proiect care să cuprindă prevederile din cele două proiecte. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
S-a trecut la analiza şi dezbaterea propunerii legislative privind 

plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naţionale, judeţene şi 
comunale –   sesizare în fond, Pl.x 651/ 2005). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de lege. 
Propunerea de respingere a fost votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au continuat în data de 08.02.2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 – 
sesizare în fond, PL.X 26/2006 – dezbateri generale); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic 
şi a vânătorii – sesizare în fond, PL.X 27/2006 - dezbateri generale). 

Au fost prezenţi  23 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei: 
Kelemen Atilla, Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea 
Dumitru, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, 
Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, 
Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, 
Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. A lipsit motivat 
domnul deputat Romică Andreica, aflat în delegaţie externă. 

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

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

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Neculai Şelaru – preşedinte executiv, Asociaţia Generală a 

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

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi; 
- domnul Daniel Dicu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Istvan Tóke – preşedinte executiv, Asociaţia Proprietarilor de 

Păduri din România ;   
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- domnul Ionel Ardelean – avocat, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

S-a menţionat de către preşedintele de şedinţă că în dezbatere se află 
două proiecte de lege şi că se vor desfăşura doar dezbateri generale, urmând ca 
după clarificarea problemelor de natură generală să se treacă, într-o altă 
şedinţă, la dezbaterea pe articole. 

Domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive la proiectul de 
lege înaintat de Guvern. 

Domnul deputat Sándor Tamás, în calitate de iniţiator al unuia dintre 
proiectele de lege a prezentat expunerea de motive, arătând că, de fapt, grupul 
pe care îl reprezintă nu a iniţiat o nouă lege, ci doar a propus modificări în 
anumite locuri. Principalele reglementări  cuprinse în propunea legislativă se 
referă la: dreptul de proprietate a vânatului şi dreptul de vânătoare; legătura 
între dreptul de vânătoare şi dreptul de proprietate a pământului; condiţiile de 
drept ale exercitării vânătorii; normele referitoare la deţinere de arme; 
gestionarea fondului cinegetic şi reglementarea dreptului de vânătoare; 
autoritatea de coordonare şi control; legătura dintre vânătoare şi alte domenii; 
evaluarea şi compensarea pagubelor produse de vânat. 

Domnul Nicolai Şelaru – preşedintele executiv al  Asociaţiei Generale a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi – în Legea nr.103/1996, care este o lege 
eficientă în ce priveşte protecţia vânatului sunt şi unele prevederi care au intrat 
în dezacord cu alte reglementări. Tot ceea ce s-a dovedit a fi bun în Legea 
nr.103/1996 ar trebui păstrat şi în viitoarea lege care va rezulta în urma 
analizei din comisie. 

Au urmat dezbateri generale. 
Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – cu aceste legi se lucrează de mult 

timp. Au venit şi reprezentanţii din străinătate, iar la ministerul agriculturii au 
fost discuţii repetate pe acest aspect. Este foarte clar că trebuie să facem o lege 
care să corespundă din toate punctele de vedere. Trebuie avute în vedere toate 
aspectele.  

Sunt în prezent asociaţii de vânătoare care au secătuit fondul de 
vânătoare. 

Trebuie văzută şi relaţia proprietar de teren, gestionar al fondului de 
vânătoare. Cu cine va trata gestionarul ?  - cu mii de proprietari mici ? Suntem 
responsabili ce lege scoatem. Nu s-a rezolvat problema braconajului. Trebuie 
să avem în vedere şi dotarea tehnică. Avem responsabilitatea elaborării unei 
legi bune, viabile, nu trebuie să lăsăm loc de greşeală. 
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În ceea ce priveşte drepturile vânătorului român faţă de cele ale 
vânătorului străin eu vreau să creez un avantaj vânătorului român. Trebuie 
văzut ce se întâmplă dacă deschidem porţile ? Să avem foarte mare grijă faţă 
de vânătorul român.  Această treabă trebuie reglementată. Trebuie avute în 
vedere şi alte aspecte: numărul vânătorilor, taxa de vânătoare, formele de 
organizare, păstrarea efectivelor optime, selecţia vânatului şi multe alte 
probleme care trebuie avute în vedere. Să se vadă şi aspectele legate de 
asocierea particularilor pentru că nu se poate discuta cu fiecare particular în 
parte. 

  
  

  
         PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN     Ioan MUNTEANU 
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