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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 6 şi 7 
aprilie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei privind aplicarea Legii nr.160/2010 şi a 
aplicării legilor fondului funciar . 
 2.  Analiza situaţiei privind fondul funciar proprietate publică şi 
de stat şi stadiul vânzării spaţiilor sanitar veterinare.  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
comercializarea materialelor forestiere de reproducere (raport; PL.x 
853/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii pentru modificarea 
unor acte normative din domeniul silviculturii (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 87/2011). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 108/2011). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi 



completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
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ajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 56/2011). 
8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic  (raport c

lină şi imunităţi; Pl.x 576/2010). 
9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (raport
n cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 585/2010). 
10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (raport comu

ităţi; Pl.x 747/2010). 
11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
n cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 682/2010). 
12. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra Legii 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind  
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii,

480/2009/2011). 
Lucrările şedinţei din data de 5 aprilie 20
 au avut următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006  (raport comun cu Comisia pentru administraţie

ajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 56/2011). 
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic  (raport c

lină şi imunităţi; Pl.x 576/2010). 
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (raport
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4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 747/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 682/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind  
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; 
PL.x 480/2009/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei.  

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz Nicolae l-a înlocuit 
pe domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, domnul deputat 
Gheorghe Gabor l-a înlocuit pe domnul deputat Dan Ştefan Motreanu, 
domnul deputat Petru Farago l-a înlocuit pe domnul deputat Ştefan 
Vasile Bereş, domnul deputat George Ionescu l-a înlocuit pe domnul 
deputat Valeriu Tabără, domnul deputat Doru Leşe l-a înlocuit pe 
domnul deputat Mircia Giurgiu, domnul deputat Gheorghe Roman l-a 
înlocuit pe domnul deputat Marian Avram şi domnul deputat Valeriu-
Andrei Steriu l-a înlocuit pe domnul deputat Ion Tabugan.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului 

şi Pădurilor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Mihăiţă Toader – consilier secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor;  
- domnul Cătălin Teodorescu – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;  
- domnul Mihai Bică – director, Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor;  
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- domnul Neculai Şelaru – director general, Asociaţia generală a 
vânătorilor şi pescarilor sportivi din România - AGVPS. 

http://www.google.ro/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anrp.gov.ro%2F&ei=P56iTejfHYqXOvmp8DQ&usg=AFQjCNFphsC73lbAPcXSHGLSxsCFzT0-0Q
http://www.google.ro/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anrp.gov.ro%2F&ei=P56iTejfHYqXOvmp8DQ&usg=AFQjCNFphsC73lbAPcXSHGLSxsCFzT0-0Q
http://www.google.ro/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anrp.gov.ro%2F&ei=P56iTejfHYqXOvmp8DQ&usg=AFQjCNFphsC73lbAPcXSHGLSxsCFzT0-0Q
http://www.google.ro/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anrp.gov.ro%2F&ei=P56iTejfHYqXOvmp8DQ&usg=AFQjCNFphsC73lbAPcXSHGLSxsCFzT0-0Q


 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. 

În deschiderea şedinţei, domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei a prezentat cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind  organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL.x 480/2009/2011) 
transmisă de Preşedintele României, la data de 27 decembrie 2010, în 
temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, în care se 
arată motivele pentru care nu este oportună adoptarea art.II şi art.IV 
ale legii. 

Domnia sa a precizat că în urma reexaminării, Senatul, în şedinţa 
din 21 martie 2011, a admis cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României.  

Au urmat dezbateri, în urma cărora membrii Comisiei au hotărât, 
în unanimitate, să supună plenului Camerei Deputaţilor, admiterea 
cererii de reexaminare a Preşedintelui României şi adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006  (PL.x 56/2011) şi a 
celorlalte proiecte de lege care vizează modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a cerut 
clarificarea problemelor care vizează legea vânătorii şi aprobarea 
textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006.  

Domnul Cristian Apostol, secretar de stat în MMP a cerut 
aprobarea textului ordonanţei de urgenţă a Guvernului şi a solicitat şi 
analiza atentă a amendamentelor propuse în comisie, încât textul final 
care va fi aprobat să fie o formă a legii care să ajute domeniul 
legiferat.  
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Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz Nicolae a cerut ca 
modul în care se face atribuirea fondurilor de vânătoare să se 



lămurească în urma votului. Domnia sa a cerut ca forma actuală a legii 
vânătorii să nu fie modificată radical, pentru că ea şi-a dovedit 
viabilitatea şi chiar a fost luată ca bază şi model de legiferare şi de alte 
ţări europene.  

Domnul deputat Gheorghe Gabor a susţinut că de modul în care 
se va vota, va depinde calitatea administrativă a viitorilor responsabili 
ai fondurilor de vânătoare. 

A arătat că s-au constituit asociaţii de vânătoare care şi-au 
elaborat statute cu prevederi care sunt pe lângă lege şi care vor aduce 
deservicii vânătorii şi fondului cinegetic, în general. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că dacă se va merge în 
dezbatere pe Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, atunci celelalte proiecte care se află în 
dezbatere ar trebui amânate pentru altă dată. Punctele de vedere 
diferite reflectă şi schimbările petrecute în structura de proprietate de 
după 1990. A arătat că actualele dezbateri şi măsuri care vor fi 
adoptate nu rezolvă problemele de fond ale domeniului analizat şi că 
problematica trebuie reluată, pentru a se adopta soluţiile pe care 
evoluţia în domeniul vânătorii şi a fondului cinegetic le reclamă.  

Domnul deputat Culiţă Tărâţă  a arătat că în calitate de gestionar 
al Insulei Mari a Brăilei a observat că sunt multe nereguli în domeniul 
vânătorii, afirmând că neregulile sunt datorate chiar responsabililor din 
asociaţiile de vânătoare recunoscute. 

Vânătoarea a ajuns să fie practicată mai mult ca o activitate 
comercială. 

Domnul deputat Corneliu Olar a susţinut că s-a discutat 
insuficient despre proprietatea privată şi dreptul de proprietate. N u 
este de acord ca cineva din afara proprietăţii să spună ce să se facă cu 
bunurile aflate pe propria proprietate a cuiva. Este de părere că toată 
lumea ar trebui să participe la licitaţie pentru a câştiga un fond de 
vânătoare.  

   Domnul deputat Ion Dumitru a arătat că proprietarii de păduri 
au posibilitatea de a se asocia şi de a beneficia de atribuirea de fonduri 
de vânătoare. 
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De asemenea, a cerut ca un vânător să nu poată fi membru în mai 
multe asociaţii.  



După finalizarea dezbaterilor, domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei a propus un amendament potrivit căruia 
„organizaţiilor vânătoreşti care la data atribuirii gestionează cel puţin 
cinci fonduri cinegetice, li se atribuie, în calitate de gestionari 
consacraţi, la cerere,  câte cinci fonduri cinegetice din cele pe care le 
gestionează şi au rămas neatribuite. După atribuirea celor cinci fonduri 
cinegetice, li se mai atribuie direct încă 25% din numărul fondurilor 
cinegetice pe care le-au gestionat şi au rămas neatribuite”. 

Amendamentul a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 14 
voturi pentru, 11 voturi contra şi 1 abţinere.  

În ansamblu, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 a fost 
votat cu majoritate. S-au înregistrat 16 voturi pentru şi  11 voturi 
împotrivă.  

S-a hotărât ca proiectele aflate pe ordinea de zi şi care se referă la 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 să fie amânate pentru o analiză într-o şedinţă viitoare a 
comisiei.  

Domnul deputat Mihai Banu a arătat că prin aprobarea 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cei care l-au 
promovat îşi asumă două lucruri ale căror efecte se vor vedea în scurt 
timp şi se vor materializa într-o degradare a calităţii fondurilor de 
vânătoare, pentru că vor fi sute de fonduri de vânătoare negestionate 
sau prost gestionate. A arătat că, prin actualele reglementări, se strică 
ceea ce de 100 de ani s-a construit şi s-a prezervat. Tot ceea ce s-a 
invocat este fals. Vinovate sunt şi autorităţile statului care nu i-au 
controlat pe cei cărora le-au încredinţat gestiunea unor fonduri de 
vânătoare, care nu au fost exploatate şi administrate judicios.  

Domnul Neculai Şelaru, director general în AGVPS a arătat că 
reprezintă pe cei 56.000 de vânători din asociaţiile de vânătoare, a 
căror dorinţă este perpetuarea unor bune practici de vânătoare şi de 
gestionare a fondurilor cinegetice.  
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A cerut ca actualele reglementări în domeniul vânătorii să fie 
analizate şi în perioada următoare pentru a se ajunge la un cadru legal 



care să favorizeze gestionarea corectă şi durabilă a întregului domeniu 
care ţine de vânătoare şi de protecţia fondului cinegetic.  

În continuarea şedinţei s-a trecut la analiza situaţiei privind 
aplicarea Legii nr.160/2010 şi a aplicării legilor fondului funciar.  

S-a stabilit ca analiza să fie reluată, iar de la nivelul comisiei să 
se trimită o altă adresă către ANRP în care să se menţioneze precis că 
la şedinţa de analiză să fie prezentă şi preşedinta acestei instituţii.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 aprilie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
comercializarea materialelor forestiere de reproducere (raport; PL.x 
853/2010). 

 Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din  totalul de 27 membri ai 
comisiei.  

Au absentat, motivat, domnii deputaţi Valeriu Tabără, Victor 
Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical şi Ştefan Vasile Bereş, 
aflat în delegaţie externă.  

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (Pl.x 748/2010). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea propunerii 
legislative. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 23 
de voturi pentru şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
comercializarea materialelor forestiere de reproducere (PL.x 
853/2010). 

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 aprilie 2011, 

începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii pentru modificarea 
unor acte normative din domeniul silviculturii (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 87/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 108/2011). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din  totalul de 27 membri ai 
comisiei.  

Au absentat, motivat, domnii deputaţi Valeriu Tabără,  Victor 
Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical şi Ştefan Vasile Bereş, 
aflat în delegaţie externă.  

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei asupra 
Proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
silviculturii (PL.x 87/2011)şi a Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (PL.x 108/2011). 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU   
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