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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 19 şi  20 aprilie  2006 

  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor îşi va desfăşura lucrările şedinţelor în zilele de 19  
şi 20 aprilie 2006, având următoarea ordine de zi:  
 1. Dezbaterea şi analiza proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic şi a 
vânătorii – (sesizare în fond, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi PL.x. 27/ 2006); 

2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 (sesizare în fond, PL.x. 
26/2006); 

3. Dezbaterea  şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – (sesizare în fond, 
raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic PL.x 217/ 2006); 

4. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 
SAPARD – (sesizare în fond, PL.x 251/ 2006); 

5. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului – (sesizare în fond, PL.x 248/ 2006). 

Şedinţa din data de 19.04.2006 a început la orele 1400 şi a avut următoarea 
ordine de zi: 
  1. Dezbaterea proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic şi a vânătorii – 
(sesizare în fond, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
PL.x. 27/ 2006); 

2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 (sesizare în fond, PL.x. 
26/2006); 
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3. Dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – (sesizare în fond, raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic PL.x 217/ 2006). 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla, 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, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Vasile Lupu - secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dinu Toma – director general, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- 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 Attila Korodi – secretar de stat, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 
- domnul Mihai Toti – subsecretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor; 
- domnul Dan Sachelarescu – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 
 - domnul Adrian Chesaru – consilier, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 
- doamna Monica Oţel – consilier de integrare, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor; 
- doamna Iuliana Chidu – consilier de integrare, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor; 
 - domnul Iurie Maxim – consilier, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 
- domnul Vasile Bran – vicepreşedinte, Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului; 
- domnul Gabriel Păun – reprezentant GREENPEACE.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului Legii protecţiei fondului 

cinegetic şi a vânătorii – (PL.x. 27/ 2006)  şi a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului 
nr.103/1996 (PL.x. 26/2006). 
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Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a precizat că dezbaterile în fond au avut 
loc în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi s-a ajuns la un 
proiect de raport pe care îl supune aprobării. Precizează, de asemenea, că a fost 
utilizat ca bază pentru dezbateri proiectul Legii protecţiei fondului cinegetic şi a 
vânătorii – (PL.x. 27/ 2006. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost votate cu 
majoritate. S-au înregistrat 5 voturi împotrivă. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 5 
voturi împotrivă. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic 
şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 (PL.x. 26/2006)a fost propus pentru 
respingere. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului – ( PL.x 217/ 2006). 

Domnul Attila Korodi, secretar de stat în Ministerul Mediului şi Gospodăririi 
Apelor a prezentat expunerea de motive precizând că Legea protecţiei mediului 
nr.137/1995, republicată a suferit intervenţii legislative succesive, fiind modificată 
mai întâi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.294/2003, fără a se fi realizat până în prezent o integrare a 
tuturor modificărilor într-o formă finală, republicată. Noua ordonanţă de urgenţă 
stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare a sistemului instituit în scopul 
prevenirii poluării, asigurării protecţiei mediului, monitorizării activităţilor cu 
impact asupra mediului, aplicării şi eficientizării măsurilor impuse şi al asigurării 
dezvoltării durabile. 

Prezenta ordonanţă de urgenţă preia dispoziţiile art.6 din Tratatul privind 
instituirea Comunităţii Europene, prevăzând ca modalitate de implementare a 
principiilor şi elementelor strategice integrarea politicii de mediu în celelalte 
politici sectoriale, scoţând în evidenţă caracterul de politică orizontală al 
reglementărilor de protecţia mediului. În acest fel, se recunoaşte importanţa 
activităţii de protecţie a mediului în dezvoltarea durabilă, în conformitate cu 
normele internaţionale.  

Pentru a elimina necesitatea amendării continue a acestei ordonanţe de 
urgenţă ori de câte ori apare o modificare a legislaţiei comunitare în domeniu, s-a 
urmărit ca prezentul act normativ să asigure o viziune globală asupra mediului în 
concordanţă cu acquis-ul comunitar, oferind posibilitatea armonizării totale cu 
acesta, prin elaborarea legilor speciale şi actelor normative subsecvente în aplicarea 
prevederilor generale.  

Au urmat dezbateri generale. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20.04.2006, începând cu orele 

930, având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
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Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 
SAPARD – (sesizare în fond, PL.x 251/ 2006); 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului – (sesizare în fond, PL.x 248/ 2006). 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla, 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, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 
 Au participat ca invitaţi: 

- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Adrian Stan – director adjunct, Agenţia Domeniilor Statului; 
- doamna Monica Pavel – director, Agenţia Domeniilor Statului; 
- domnul Dan Gherghelaş – director general adjunct, Agenţia SAPARD; 
- domnul Marin Georgescu – director, Agenţia SAPARD; 
- doamna Alina Florea – director juridic, Agenţia SAPARD. 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin 
reorganizarea Agenţiei SAPARD – (PL.x 251/ 2006). 

Domnul Dan Gherghelaş, director general adjunct al Agenţiei SAPARD a 
prezentat expunerea de motive, precizând că Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit va asigura respectarea obligaţiilor care revin României, rezultate 
din Acordul Multianual de Finanţare pentru Programul SAPARD, ratificat prin 
Legea nr. 316/2001, încheiat între România şi Comisia Comunităţilor Europene. 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va prelua în structura sa 
organizatorică atribuţiile ce decurg din funcţiile de implementare tehnică şi 
financiară ale Agenţiei SAPARD şi va asigura respectarea criteriilor de acreditare 
pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin 
Deciziile Comisiei Europene. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit preia toate drepturile 
şi obligaţiile decurgând din actele juridice interne la care Agenţia SAPARD este 
parte şi din actele juridice internaţionale privind activitatea Agenţiei SAPARD, la 
care parte este Statul Român. 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în paralel cu exercitarea 
noilor atribuţii legate de implementarea tehnică şi financiară a FEDR şi FEP, preia 
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în structura sa organizatorică responsabilităţile ce decurg din implementarea 
Programului SAPARD, asigurând respectarea criteriilor de acreditare pe toată 
perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile 
Comisiei Europene.  

Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. Toate articolele au fost 
adoptate cu unanimitate, cu excepţia articolului 13. 

La acest punct, domnul deputat Dumitru Pardău a formulat un amendament 
care a fost respins, înregistrând 20 voturi împotrivă şi 5 voturi pentru. 

Articolul 13 a fost votat cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot împotrivă. 
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 2 

abţineri. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă 
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului – (PL.x 248/ 2006). 

Domnul Adrian Stan, director adjunct al Agenţiei Domeniilor Statului a 
prezentat expunerea de motive. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, intervenţii legislative determinate de intrarea în vigoare, în luna martie 
2006, a prevederilor Titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente, dată de la care Agenţia Domeniilor Statului trebuie să înceapă plata 
rentei viagere agricole celor care beneficiază de aceasta.  

Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-
au formulat amendamente, care se regăsesc în raport. 

Toate articolele au fost votate cu majoritate. 
S-au înregistrat 5 voturi împotrivă. 
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot 

împotrivă. 
 

 
 

         PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN       Ioan MUNTEANU 

           


