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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 9 şi 10 septembrie 2008 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9 
şi 10 septembrie 2008, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene 
şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi republica 
Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 
2007 (aviz; PL.x 467/2008). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
(avizare; Pl.x 412/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (aviz 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului; PL.x 460/2008). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
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 
suplimentar; PL.x 646/2007). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.21 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 



18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 210/2008). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi al protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport înlocuitor comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 871/2007/2008). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protecţia solului (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 212/2008).  

8.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport 
comun înlocuitor cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; PL.x 666/2007).  

Lucrările şedinţei din ziua de 9 septembrie 2008 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene 
şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi republica 
Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 
2007 (aviz; PL.x 467/2008). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
(avizare; Pl.x 412/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (aviz 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului; PL.x 460/2008). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
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 
suplimentar; PL.x 646/2007). 



5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.21 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 210/2008). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi al protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport înlocuitor comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 871/2007/2008). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protecţia solului (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 212/2008).  

8.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport 
comun înlocuitor cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; PL.x 666/2007).  

Au fost prezenţi 21 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu 
Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian, 
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, 
Ionescu Daniel, Miroşeanu Alexandru Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Popa Nicolae, Stan Ioan, 
Szekely Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

 Ca invitaţi au participat: 
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii  

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Blenesi Dima Attila – director, Ministerul 

Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Leaotă – director, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Dicu – director, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 



- domnul Dumitru Georgescu – consilier, Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Nicolae Şelaru – preşedinte executiv, Asociaţia 
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 

- doamna Adina Ciurea – şef serviciu, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Lucian Mihail Mănoiu – director, Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile;  

- domnul Marius Bărbulescu – director, Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile;  

- domnul Mircea Toma – preşedinte, Asociaţia pentru 
Conservarea Ariilor Protejate Bio-cultural; 

- domnul Costel Popa -  director, Asociaţia „Salvaţi Delta”. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen 

Atilla Béla Ladislau,  preşedintele comisiei. 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat dr. Kelemen Atilla 

Béla Ladislau,  a informat membrii comisiei în legătură cu unele 
modificări privind componenţa biroului comisiei. 

Prin plecarea domnului deputat Adrian Emanuil Semcu, ales 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, postul de 
vicepreşedinte al comisiei a rămas vacant. Partidul Naţional Liberal 
l-a desemnat pentru această funcţie pe domnul deputat Nicolae Popa. 

S-a supus la vot propunerea ca domnul deputat Nicolae Popa 
să fie ales vicepreşedinte al comisiei. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile 
Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi republica 
Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 
2007 (PL.x 467/2008). 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. 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.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 



domeniul bugetar (PL.x 460/2008). S-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
(Pl.x 412/2008). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
negativ. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 20 
de voturi pentru şi 1 abţinere.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (PL.x 210/2008). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de iniţiator, a 
precizat că membrii comisiei juridice s-au pronunţat deja şi au făcut 
şi unele modificări, care sunt bine armonizate. Se pun în discuţie 
terenurile pe care se aflau păşuni şi fâneţe, şi doar acolo unde 
comisiile au posibilitatea de a pune în posesie. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a arătat că sunt nişte 
limite până la care se pun în posesie. Dacă mergem cu punerea în 
posesie a suprafeţelor cu păşuni şi fâneţe vom crea probleme, 
deschidem Cutia Pandorei. Unii vor fi împotrivă. Domnia sa a 
precizat că este vorba doar de acei solicitanţi care au depus cererile 
în termenul prevăzut de lege. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a propus amânarea 
dezbaterii pentru ca problemele să fie clarificate în mai mare 
măsură.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului 
de lege. Proiectul a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-au 
înregistrat 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare (PL.x 666/2007).  



 Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a arătat că la acest proiect 
Comisia de agricultură şi cea de învăţământ lucrează de ceva vreme 
şi în urma analizelor comune s-a ajuns la o formă care răspunde 
cerinţelor actuale ale cercetării. 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate spre 
dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, transmis cu adresa 
nr.P.L.x 666 din 8 octombrie 2007 şi înregistrat sub 
nr.24/474/10.10.2007.  

La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

De asemenea, la întocmirea raportului Comisiile au avut în 
vedere Proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi 
finanţarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice " Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" (PL.x nr. 382/2007) şi Proiectul de Lege 
parteneriatului public-privat pentru cercetarea ştiinţifică din 
domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi din 
unităţile de învăţământ agricol şi silvic (PL.x 409/2006). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea 
activităţii de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, avându-se în vedere 
concentrarea acesteia într-un număr mai mic de unităţi, 
dimensionarea suprafeţelor aferente acestor unităţi la nivelul 
obiectivelor, separarea sectorului de cercetare de sectorul de 
producţie, precum şi reorganizarea unor unităţi de cercetare-
dezvoltare în societăţi comerciale pentru producerea de seminţe şi 
material săditor.  

Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare face parte din categoria legilor 



organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, 
republicată. 

Având în vedere că proiectele de lege sus menţionate au 
obiecte de reglementare conexe, membrii comisiilor au hotărât 
întocmirea unui singur raport, conform prevederilor art.67 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

Întrucât prevederile din Proiectul de Lege privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice " 
Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (PL.x nr. 382/2007) şi Proiectul de Legea 
parteneriatului public-privat pentru cercetarea ştiinţifică din 
domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi din 
unităţile de învăţământ agricol şi silvic (PL.x 409/2006) au fost 
preluate în raportul privind PL.x 666/2007, membrii comisiilor au 
propus respingerea PL.x 382/2007 şi Pl.x 409/2006. 

Pentru perioada viitoare se cere o mai mare atenţie activităţilor 
legate de cercetare agricolă, care are nevoie nu doar de climat 
sănătos, ci şi de fonduri şi condiţii materiale pe măsura aşteptărilor 
acestei perioade. 

Modificările convenite cu Comisia de învăţământ au darul de a 
îmbunătăţi condiţiile în care se desfăşoară cercetarea, dar şi în viitor 
trebuie să se manifeste preocupare pentru asigurarea condiţiilor 
necesare unei bune şi eficiente activităţi de cercetare agricolă, atât în 
ceea ce priveşte cercetarea fundamentală, cât şi cea aplicativă. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului 
de raport. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi al 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL.x 871/2007/2008). 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau a precizat că 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 a 
stârnit un interes real atât în rândul vânătorilor, cât şi în cel al 
organizaţiilor ecologiste sau al organizaţiilor neguvernamentale 
care, cu o zi înainte de a se desfăşura dezbaterea din comisie, au 
organizat o manifestare publică împotriva unor prevederi care ar 
urma să fie cuprinse în forma modificată a legii. Din păcate, 



manifestarea organizată în faţa Parlamentului aminteşte de practicile 
unor organizaţii extremiste, cum era Ku-Klux-Klanul în anii '50. 

Domnia sa a precizat că modificările propuse urmăresc 
menţinerea unui echilibru sănătos în cadrul fondurilor de vânătoare 
şi în general în ceea ce priveşte fauna României. 

Domnia sa a precizat că este împotriva oricărei exagerări, de 
aceea este de acord cu analizarea tuturor punctelor de vedere şi a 
tuturor propunerilor menite să îmbunătăţească activitatea în 
domeniul vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. 

Spre deosebire de alte ţări, în România, fauna a fost protejată 
de vânători, care au vegheat în permanenţă la menţinerea 
echilibrelor între specii şi la asigurarea unor efective sănătoase. De 
aceea, nu a fost de acord cu afirmarea unor lucruri neadevărate. 

Domnul Mircea Toma – preşedinte al A.C.A.P.B., a arătat că 
manifestarea de ieri, la care s-a făcut referire, a fost expresia unei 
stări de spirit a unor persoane care au impresia că dialogul nu este 
acceptat, iar în ceea ce priveşte forma concretă în care s-a 
manifestat, admite că aceasta a fost la limită şi a prezentat scuze 
pentru această formă de comunicare. 

Domnul Töke István – secretar de stat, M.A.D.R. a spus că 
ministerul pe care îl reprezintă are nevoie de unele clarificări cu 
reprezentanţii M.M.D.D. 

În mare parte, prevederile propuse sunt puse de acord cu 
reprezentanţii A.G.V.P.S. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a afirmat că sunt 
probleme complexe, care vor necesita intervenţia Parlamentului. 
Dacă sunt chestiuni de litigiu, pe cine nedreptăţim?  

Nu este bine ca cele 2 ministere, al agriculturii şi al mediului, 
să se afle în litigiu. Şi, mai ales, nu trebuie să acceptăm toate 
prevederile doar pentru că aşa au zis cei de la Uniunea Europeană.  

Din cauza efectivelor mari ale animalelor sălbatice se produc 
pagube uriaşe culturilor şi nu se dau despăgubiri. 

A recomandat ca dezbaterea să fie amânată şi până atunci să se 
realizeze armonizarea poziţiilor celor 2 ministere. 

Domnul Nicolae Şelaru – preşedintele executiv al A.G.V.P.S. - 
şi-a exprimat convingerea că legea vânătorii trebuie îmbunătăţită, 



pentru că forma actuală are multe lacune. Posibilitatea intervenţiei 
cu arma trebuie lăsată, chiar dacă este vorba de arii protejate, chiar 
dacă vânătoarea va fi restricţionată  la maximum, pentru a se crea  
posibilitatea menţinerii unui echilibru sănătos. Legea vânătorii 
trebuie pusă în acord cu directivele în domeniu.  

Domnul deputat Daniel Ionescu – a arătat că orice fel de 
exagerare nu face decât rău şi a cerut ca în comisie să se prezinte o 
formă care să armonizeze toate poziţiile. 

Domnul Mircea Toma – a arătat că la nivel de principiu, în 
ariile protejate se poate permite vânatul, decizia fiind la nivelul 
administraţiei parcului sau la alt nivel. A arătat că pentru susţinerea 
poziţiilor organizaţiilor pe care le reprezintă au 12.000 de semnături. 

Domnul Costel Popa – director al asociaţiei „Salvaţi Delta” – a 
afirmat că ar fi fost utilă o discuţie cu reprezentanţii M.A.D.R. 

A afirmat că, în parcurile naţionale şi în rezervaţii, să se 
vâneze doar în  cazurile în care o specie pune în pericol altă specie. 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau a arătat că, 
pe lângă profesia de medic veterinar, domnia sa se poate considera şi 
un biolog pasionat. Cunoaşte evoluţia problemelor în Europa, ca fost 
parlamentar european. Necunoaşterea problemelor poate duce la 
aspecte nedorite. Aspectele trebuie analizat şi prin prisma intereselor 
ţăranilor, ale fermierilor care se confruntă cu distrugerea recoltelor, 
pentru care nu sunt despăgubiţi corespunzător. În judeţul Mureş sunt 
mari probleme cu pagubele produse de mistreţi şi chiar de cerbi. 
Important este să se elaboreze o lege încât nimeni să nu vâneze după 
bunul plac.  

A cerut ca în termen de cel mult 2 săptămâni proiectul să fie 
îmbunătăţit în aşa fel încât, în final, să se elaboreze o lege 
funcţională şi cuprinzătoare. 

Domnul deputat Ion Dumitru – a cerut consultarea şi a 
reprezentanţilor Regiei Naţionale a Pădurilor, pentru că parcurile 
naturale şi rezervaţiile au fost constituite pentru protejarea anumitor 
specii. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 septembrie 
2008, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 



1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
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 
suplimentar; PL.x 646/2007).   

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protecţia solului (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 212/2008).  

Au fost prezenţi 21 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu 
Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian, 
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, 
Ionescu Daniel, Miroşeanu Alexandru Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Popa Nicolae, Stan Ioan, 
Szekely Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. Ca invitat 
a participat domnul Töke István, secretar de stat în Ministerul  
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea 
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi 
abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (PL.x 
646/2007). În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea dezbaterilor 
pentru viitoarea şedinţă. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului (Pl.x 
212/2008). S-a propus amânarea dezbaterii pe această temă, pentru 
clarificarea unor propuneri cuprinse în lege. După finalizarea 
dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului.  
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau    Vasile Mocanu 
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