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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 5 şi 7 mai 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5 şi 7 mai 
2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (raport; PL.x 367/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (reexaminare; raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 280/2013/2015). 

Lucrările şedinţei din data de 5 mai 2015 au avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (raport; PL.x 367/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (reexaminare; raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 280/2013/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, 
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
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Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu 
Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin.  A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- Domnul George Turtoi – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 
- domnul Florin Urcan – deputat; 
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Nicolae Horumbă – director, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură; 
- domnul Neculai Şelaru – director general, Asociaţia Generală a 

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România - AGVPS; 
- domnul Florin Beiu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Emilia Mohan – euroconsilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
-  domnul Ovidiu Ionescu – consilier, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- domnul Anton Rohian – prefect, Instituţia Prefectului, judeţul  

Maramureş; 
- domnul Ovidiu Geo Niţă – primar, Primăria Borca, judeţul Neamţ; 
- domnul Petrică Tănasă  – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de 

Taurine „Valea Borcuţului”; 
- domnul Ion Anastasiei – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de 

Taurine „Valea Sabasei”. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
Domnul Anton Rohian, prefect al judeţului Maramureş, a prezentat 

în faţa membrilor comisiei situaţia cu care se confruntă în multe dintre 
localităţile din judeţul Maramureş în ceea ce priveşte pagubele produse 
proprietarilor de terenuri agricole de către animalele sălbatice, în principal 
mistreţi.  

Domnia sa a prezentat şi măsurile pe care a încercat să le ia pentru 
înlăturarea cauzelor care au dus la producerea de pagube şi a atras atenţia 
în legătură cu răspunsurile nesatisfăcătoare primite de la reprezentanţii 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. De asemenea, a subliniat şi că 
legislaţia în domeniul vânătorii trebuie să cuprinsă referiri şi la aceste 
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aspecte. A arătat şi că actele normative referitoare la acest domeniu nu 
sunt respectate şi nu sunt puse în aplicare aşa cum ar trebui, fapt care a 
condus la creşterea de 3-4 ori a efectivelor la unele specii de vânat, în 
principal la mistreţi, faţă de efectivul considerat optim.  

Pentru a argumenta afirmaţiile formulate, domnul Anton Rohian, 
prefect de Maramureş, a pus la dispoziţia membrilor comisiei şi un set de 
fotografii care înfăţişează distrugerile provocate de animalele sălbatice în 
multe localităţi ale judeţului.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL.x 367/2015). 

Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit. Articolele au fost 
votate în unanimitate, cu excepţia art. 2 la care s-au înregistrat 24 voturi 
pentru şi 2 abţineri şi art. 7 alin. (1) la care s-au înregistrat 23 voturi pentru 
şi 2 abţineri. 

În ansamblu, proiectul de Lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică 
în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură s-au înregistrat 15 voturi pentru şi 7 abţineri.  

În continuarea lucrărilor s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 – Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (PL.x 280/2013/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei, a precizat că 
analiza asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
(PL.x 280/2013/2015) are scopul de a răspunde cererii de reexaminare 
transmisă de Preşedintele României. A prezentat solicitările cuprinse în 
cererea de reexaminare şi a cerut ca în dezbateri să se găsească soluţiile 
pentru a răspunde observaţiilor transmise prin acest document. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a precizat că 
dezbaterea trebuie axată pe cele 5 puncte menţionate în cererea de 
reexaminare şi a reamintit că a cerut ca în lege să se clarifice şi problemele 
legate de despăgubirile produse de animalele sălbatice. Problematica este 
destul de complexă şi trebuie analizată cu mare atenţie.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor au fost revizuite punctele 
menţionate în cererea transmisă de Preşedintele României. S-a precizat că, 
la Senat, toate solicitările au fost respinse. 
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S-a trecut la analiza articolelor menţionate în cerere. Membrii 
comisiei au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
suplimentar întocmit şi care aprobă solicitările formulate de Preşedinte. 

La  anexa nr. 1 s-au înregistrat 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
În ansamblu, proiectul de raport, cu amendamente, a fost votat cu 

majoritate. S-au înregistrat 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.  
Lucrările şedinţei din data de 7 mai 2015 au avut următoarea ordine 

de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (reexaminare; raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 280/2013/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, 
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu 
Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin.  A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

În cadrul şedinţei au fost analizate anexele la Legea nr. 407/2006 – 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic şi au fost corelate datele 
privind perioadele de vânătoare care să asigure un regim complet de 
protecţie, în conformitate cu obligaţiile prevăzute în Directiva 
2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor sălbatice.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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