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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 4 aprilie 2006 

  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 4 aprilie 2006, având 
următoarea ordine de zi: 
   1. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative privind sprijinirea de către 
stat a producţiei de băuturi alcoolice distilate din fructe – (sesizare în fond, P.l.-x 
155/ 2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din 
Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996  – (sesizare în fond, 
P.L.-X. 165 / 2006); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor 
măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, 
în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile  – (sesizare în fond, P.L.-X 166/2006); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.  192/2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte  – (sesizare 
în fond, P.L.- x 164/2006); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie – (sesizare în fond, P.l.- X 
197/2006); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri de 
protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor 
către foştii proprietari  - (avizare, P.L.- X. 190/2006). 

 Lucrările în şedinţă au început la orele 1400 şi au fost conduse de domnul 
deputat dr. Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi membri ai comisiei: Semcu Adrian, Tabără 
Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica Romică, Dumitru Ion, 
Dumitriu Dragoş-Petre. Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, 
Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, 
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Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Popa Nicolae, Stan Ioan, Tămagă 
Constantin, Timar Liviu. Au absentat, motivat, domnii deputaţi: dr. Atilla Kelemen, 
Csaba Levente Szekely şi Dumitru Pardău, aflaţi în delegaţie externă.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

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

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

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Tudorel Baltă, consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sprijinirea 

de către stat a producţiei de băuturi alcoolice distilate din fructe – (sesizare în fond, 
P.l.-x 155/ 2006). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a precizat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare sprijinirea de către stat a producţiei de băuturi alcoolice 
distilate din fructe. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a menţionat că Guvernul nu susţine adoptarea propunerii 
legislative în forma prezentată de iniţiatori. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii legislative. 
Propunerea a fost votată în majoritate. S-au înregistrat 21 de voturi pentru şi un vot 
împotrivă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi 
completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului 
nr.103/1996  – (sesizare în fond, P.L.-X. 165 / 2006). 

Domnul Viorel Marinescu, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, precizând că Legea nr. 
103/1996, republicată, nu face nicio referire la interzicerea constituirii fondurilor 
naturale şi nici la interzicerea practicării vânătorii pe aceste suprafeţe. Astfel, 
datorită acestor prevederi din Legea nr. 103/1996, pe teritoriul fondurilor de 
vânătoare constituite legal pe suprafaţa parcurilor naturale, gestionarii fondurilor de 
vânătoare nu pot desfăşura acţiuni de vânătoare. Proiectul de lege vine să 
reglementeze această situaţie. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Articolul unic a fost votat în unanimitate. 
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  
S-a trecut la  dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2005 privind finanţarea de la bugetul de 
stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în 
stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile  – (sesizare în fond, P.L.-
X 166/2006). 
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Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în  Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare stabilirea unei noi modalităţi de finanţare a unor măsuri 
pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în 
pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile. 

S-a trecut la dezbateri generale şi la dezbaterea pe articole. 
Toate articolele, de la art.1 la art.6 au fost votate în unanimitate.  
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  192/2005 pentru abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat 
producătorilor de lapte  – (sesizare în fond, P.L.- x 164/2006). 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, precizând că a fost modificat 
sistemul de susţinerea financiară a producătorilor agricoli şi este necesară abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000, astfel încât să nu existe forme 
paralele de susţinere pentru realizarea aceluiaşi obiectiv.  

Articolul unic al proiectului de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 
13 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea 
şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie – (sesizare în fond, P.l.- 
X 197/2006). 

Întrucât în sală nu sunt prezenţi iniţiatorii proiectului de lege, s-a propus 
amânarea dezbaterii la acest punct. 

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii 
pădurilor către foştii proprietari  - (avizare, P.L.- X. 190/2006). 

Proiectul de lege a primit aviz favorabil.  

 
         VICEPREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Valeriu TABĂRĂ      Ioan MUNTEANU 

           


