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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 7, 8 şi 9 aprilie  2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
în zilele de 7, 8 şi 9  aprilie 2009, având următoarea ordine de zi 
aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PLx 177/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului (raport comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 176/ 2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora  (raport; 
PL.x. 888/2007).  



4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor 
(raport; Pl.x 513/2008).  

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 
privind modificarea şi completarea art.37 şi 39 din Legea 
nr.46/2008 – Codul silvic (raport; PL.x 178/2009).  

Lucrările şedinţei din data de 7 aprilie 2009  au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PLx 177/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului (raport comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 176/ 2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 
privind modificarea şi completarea art.37 şi 39 din Legea 
nr.46/2008 – Codul silvic (raport; PL.x 178/2009).  
  Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Smaranda Samad John  - consilier superior, 

Ministerul Mediului.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectelor de lege aflate 

pe ordinea de zi. 
Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în  MAPDR a 

cerut ca analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PLx 177/2009) şi 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului  (PLx 176/2009) să fie amânată cu 2 
săptămâni, pentru că, în prezent, MAPDR şi MM analizează unele 
probleme care ar putea fi generate de aplicarea prevederilor din 
cele două proiecte, precum şi numeroasele amendamente 
formulate, pentru o cât mai bună armonizare a punctelor de 
vedere ale celor două ministere. 

S-a supus la vot propunerea de amânare a analizei. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
193/2008 privind modificarea şi completarea art.37 şi 39 din 
Legea nr.46/2008 – Codul silvic (PL.x 178/2009). 

Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, 
proiectul de lege a fost votat în unanimitate, în forma adoptată de 
Senat. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 aprilie 2009, 
începând cu ora 900. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora  (raport; 
PL.x. 888/2007).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca 
invitat a participat domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora  (PL.x. 
888/2007).  

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că 
o lege pentru protecţia animalelor este foarte necesară şi că, încă 
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de acum 11 ani a început elaborarea unui astfel de proiect de act 
normativ. Este nevoie de o astfel de lege, care să fie coerentă.  

Consideră că proiectul supus dezbaterii mai poate fi 
îmbunătăţit, de aceea crede că este utilă o respingere a actualului 
proiect.  

S-a propus respingerea Proiectului de Lege pentru 
prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora. 
Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 aprilie 2009, 
începând cu ora 900. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor 
(raport; Pl.x 513/2008).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca 
invitat a participat domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor 
(Pl.x 513/2008).  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus ca Propunerea 
legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor să fie respinsă. Propunerea de respingere a fost 
aprobată în unanimitate.  

 
 

 Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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