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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
 

 

Bucureşti, 17.10.2016 
Nr. 4c-4/543 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 și 13 octombrie 2016 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11, 12 
și 13 octombrie 2016, având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea 
prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 69/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx 211/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; Plx 229/2016). 

4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx 245/2016). 

5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
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(raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx 
246/2016). 

6. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 263/2016). 

7. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 890/2015). 

8. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 103/2016). 

9. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 106/2016). 

10. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea art.49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 832/2015). 

11. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor 
achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx 749/2010). 

12. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (aviz; Plx 
398/2016). 
 13. Întâlnire de lucru cu AVENSA Consulting, în calitate de 
partener în cadrul consorţiului care implementează contractul de 
asistenţă tehnică EuropeAid/136454/DH/SER/GE Consolidarea 
Capacităţii Agenţiei de Dezvoltare a Cooperativelor Agricole (ACDA) 
Tbilisi, Georgia. 

Lucrările şedinţei din ziua de 11 octombrie 2016 au avut 
următoarea ordine de zi: 
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1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea 
prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 69/2016). 
 2. Întâlnire de lucru cu AVENSA Consulting, în calitate de 
partener în cadrul consorţiului care implementează contractul de 
asistenţă tehnică EuropeAid/136454/DH/SER/GE Consolidarea 
Capacităţii Agenţiei de Dezvoltare a Cooperativelor Agricole (ACDA) 
Tbilisi, Georgia. 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
Alexandru, Tabugan Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton 
Marin, Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă 
Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Holban Titi, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. Domnul deputat  
Daniel Constantin a fost absent.  

Au participat ca invitați:  
- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

Apelor si Pădurilor; 
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor si 

Pădurilor; 
- domnul Valentin Marin – consilier juridic, Ministerul 

Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, președintele Comisiei. 
Ședința a fost comună cu Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2015 pentru 
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suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PLx 69/2016). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a prezentat 
stadiul dezbaterilor pe articole și a precizat că în raportul aflat în 
dezbaterea comisiilor au fost preluate ca amendamente propunerile 
formulate din celelalte proiecte de acte normative aflate pe ordinea de 
zi.  

Au continuat dezbaterile pe articole. Toate articolele au fost 
votate în unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2015 pentru 
suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 a fost votat în 
unanimitate.  

În continuarea lucrărilor, membrii comisiei pentru agricultură 
au participat la o întâlnire de lucru cu AVENSA Consulting, în calitate 
de partener în cadrul consorţiului care implementează contractul de 
asistenţă tehnică EuropeAid/136454/DH/SER/GE Consolidarea 
Capacităţii Agenţiei de Dezvoltare a Cooperativelor Agricole (ACDA) 
Tbilisi, Georgia. 

Din delegația georgiană au făcut parte:  
- domnul Vakhtangi Davladze; 
-  domnul  Lasha Chkhaidze; 
- domnul Giga Rekhviashvili;  
- domnul Marine Dosmishvili; 
- domnul Davit Mamukelashvili; 
- doamna Despine Nemsadze; 
- doamna Maia Nebieridze. 
Domnul deputat Nini Săpunaru, președintele comisiei, a 

prezentat experiența României în organizarea și desfășurarea activității 
cooperației agricole, a subliniat parcursul legislativ în acest domeniu, 
precum și minusurile înregistrate în aplicarea în practică a legislației 
cu privire la cooperativele agricole. 

Reprezentanții delegației georgiene au prezentat o informare în 
legătură cu stadiul implementării contractului de asistență tehnică 
Consolidarea Capacităţii Agenţiei de Dezvoltare a Cooperativelor 
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Agricole (ACDA) Tbilisi, Georgia și au subliniat particularitățile 
activității cooperativelor constituite în Georgia.  

În cadrul întâlnirii s-a convenit continuarea schimbului de idei 
în domeniul cooperației agricole și a cooperării pentru  îmbunătățirea 
sistemului cooperației agricole și a procesului legislativ în acest 
domeniu. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 octombrie 
2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx 211/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; Plx 229/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx 245/2016). 

4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
(raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx 
246/2016). 

5. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 263/2016). 

6. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 890/2015). 

7. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea art.49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 832/2015). 
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8. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind vânzarea 
terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; Plx 749/2010). 

9. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (aviz; Plx 
398/2016). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
Alexandru, Tabugan Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton 
Marin, Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă 
Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Holban Titi, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. Domnul deputat  
Daniel Constantin a fost absent.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Plx 
398/2016). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă și a precizat că membrii comisiei trebuie să dea 
un aviz pentru Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru 
Comisia de muncă și protecție socială. A propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

În timpul dezbaterilor, membrii comisiei au propus ca pentru 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Plx 211/2016), Propunerea 
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legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Plx 229/2016), Propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (Plx 245/2016),  Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 
246/2016), Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PLx 263/2016),  Proiectul 
de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (PLx 890/2015), Proiectul de Lege privind 
modificarea art.49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (PLx 832/2015), Propunerea legislativă privind 
vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor 
achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (Plx 
749/2010) să se întocmească rapoarte de respingere. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 13 octombrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 103/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 106/2016). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
Alexandru, Tabugan Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton 
Marin, Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă 
Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Holban Titi, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, 
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Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. Domnul deputat  
Daniel Constantin a fost absent.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PLx 103/2016). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteș, raportor, a prezentat 
proiectul de lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea 
a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (PLx 106/2016). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteș, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă.   

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea 
a fost aprobată în unanimitate. 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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