
Parlamentul României
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

                            Bucureşti, 10.05.2001
                            Nr. 239/XVIII/4

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 08 - 09.05.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 08 � 09 mai 2001, avînd în dezbatere
următoarele puncte:

•  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 194/2000 privind
exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din
fondul forestier naţional

•  Proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul naţional
pentru agricultură şi dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru
cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat

•  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
35/2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999
pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.
103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind
modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.
103/1996

•  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
61/2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

•  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1996 a
fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului

La şedinţe au participat ca invitaţi:
•  Domnul Viorel Marinescu, director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor
•  Domnul Neculai Şelaru, preşedinte executiv al Asociaţiei Generale a

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi
•  Domnul Mihai Lungu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor

•  Domnul Gabriel Predoi, director general al Agenţiei Naţionale Sanitare
Veterinare

La şedinţa din 08.05.2001 au  fost prezenţi 32 deputaţi, iar la şedinţa din
09.05.2001 au fost prezenţi 33 deputaţi.

 Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu,
preşedintele Comisiei.
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În urma reexaminării în cadrul comisiei a proiectului de lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru
ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional a fost întocmit un
raport suplimentar de adoptare în forma prezentată de Senat.

Dezbaterile asupra proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr. 157/2000
privind Planul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală aferent Programului
SAPARD pentru cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat s-au finalizat prin
adoptarea acestuia de către membrii Comisiei în forma prezentată.  Abrogarea Legii
nr. 157/2000 a fost motivată de către reprezentanţii executivului ca o necesitate a
derulării PNDAR în condiţii optime şi în concordanţă cu recomandările
reprezentanţilor Comisiei Europene în România. Ministerul Integrării Europene,
Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor vor
iniţia un alt proiect de act normativ.

În urma examinării proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 35/2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.
103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, membrii
Comisiei au hotărât supunerea acestuia spre adoptare plenului Camerei Deputaţilor în
forma prezentată. În programul legislativ al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor există o prevedere legată de modificarea şi completarea Legii fondului
cinegetic şi a protecţiei vânatului şi, în consecinţă, se impune abrogarea celor două
ordonanţe sus menţionate pentru evitarea paralelismelor şi complicarea procesului de
modificare şi completare a Legii nr. 103/1996 în ansamblul ei.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
61/2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 conţine prevederi
legate de organizarea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare în structura Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi realizarea activităţii de dezinfecţie la
punctele de control pentru trecerea frontierei de către consiliile judeţene.. Membrii
Comisiei au votat adoptarea acestui proiect de lege cu un amendament ce va fi trecut
în raportul Comisiei.

Pe marginea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.
103/1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului au avut loc dezbateri generale,
urmând ca dezbaterile pe articole să aibă loc în şedinţa viitoare.

                   PREŞEDINTE,   SECRETAR,

         Ilie NEACŞU Victor NEAGU


	Bucuresti, 10.05.2001

