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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6 şi 7 septembrie  
2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 682/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic  (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 585/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic  
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 576/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea art.18 
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006  (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 747/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PLx. 335/2011). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane (raport; Pl.x 
422/2011).  
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7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind reglementarea 
condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora (raport 
comun cu Comisia pentru sănătate şi familie; Pl.x 485/2011).  

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte 
normative din domeniul fitosanitar (raport; PL.x 454/2011). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transformarea unui 
teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în vederea 
realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, 
calibrare albie şi apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, 
localitatea Ion Creangă” (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 455/2011). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III 
alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru 
modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti” (raport înlocuitor comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport; PL.x 652/2008/2011). 

11. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii (aviz; Pl. 391/2011). 

12. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; Pl.x 402/2011).  

13. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (aviz; Pl.x 435/2011). 

14. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind regimul 
deşeurilor (aviz; PL.x 415/2011). 

15. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor pe piaţă (aviz; Pl.x 460/2011). 
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16. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a 
Turismului „Schi în România” (aviz; Pl.x 456/2011). 

17. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autoritatea Naţională pentru Produse Aromatice şi 
de Sinteză (aviz; Pl.x 472/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 6 septembrie 2011, au început la ora 1400 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

2. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 682/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic  (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 585/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic  
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 576/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea art.18 
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006  (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 747/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PLx. 335/2011). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane (raport; Pl.x 
422/2011).  

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind reglementarea 
condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora (raport 
comun cu Comisia pentru sănătate şi familie; Pl.x 485/2011).  

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte 
normative din domeniul fitosanitar (raport; PL.x 454/2011). 



 4

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transformarea unui 
teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în vederea 
realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, 
calibrare albie şi apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, 
localitatea Ion Creangă” (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 455/2011). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III 
alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru 
modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti” (raport înlocuitor comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport; PL.x 652/2008/2011). 

11. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii (aviz; Pl. 391/2011). 

12. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; Pl.x 402/2011).  

13. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (aviz; Pl.x 435/2011). 

14. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind regimul 
deşeurilor (aviz; PL.x 415/2011). 

15. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor pe piaţă (aviz; Pl.x 460/2011). 

16. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a 
Turismului „Schi în România” (aviz; Pl.x 456/2011). 

17. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autoritatea Naţională pentru Produse Aromatice şi 
de Sinteză (aviz; Pl.x 472/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei: 
Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram Marian, 
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Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, 
Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan 
Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, 
Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Marin Anton, secretar de stat în 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele 
comisiei. 

După analiza şi dezbaterile din şedinţă, membrii comisiei au hotărât să 
acorde aviz negativ Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii (Pl. 391/2011), Propunerii 
legislative pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (Pl.x 402/2011) 
şi Propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (Pl.x 435/2011). 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 septembrie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind regimul deşeurilor 
(aviz; PL.x 415/2011). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor pe piaţă (aviz; Pl.x 460/2011). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a 
Turismului „Schi în România” (aviz; Pl.x 456/2011). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autoritatea Naţională pentru Produse Aromatice şi 
de Sinteză (aviz; Pl.x 472/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei: 
Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, 
Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan 
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Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, 
Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele 
comisiei. 

După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să acorde 
aviz favorabil Proiectului de Lege privind regimul deşeurilor (PL.x 415/2011) 
şi au acordat aviz negativ Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor pe piaţă (Pl.x 460/2011), Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare a Turismului „Schi în România” ( Pl.x 456/2011) şi Propunerii 
legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritatea 
Naţională pentru Produse Aromatice şi de Sinteză (Pl.x 472/2011). 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU     
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