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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Camera Deputaţilor  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

              Bucureşti,  22.03.2013    
             Nr.24/152 

 
PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 martie 2013 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19, 20 
şi 21 martie  2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind suplimentele 
alimentare (raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie; PL.x 
468/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art.IV alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării 
afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative (raport; PL.x 68/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 848/2010). 

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

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 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). 
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 Lucrările şedinţei din data de 19 martie 2013 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind suplimentele 
alimentare (raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie; PL.x 
468/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art.IV alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării 
afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative (raport; PL.x 68/2013). 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi 
Tinel Gheorghe, aflat în concediu medical. 

Ca invitat a participat doamna Ana Maria Buşoniu, consilier în 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (PL.x 468/2012). 

Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat o adresă primită din 
partea MADR prin care se solicită amânarea analizei pentru că domnul 
Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat însărcinat cu relaţia cu 
Parlamentul, este într-o delegaţie externă şi nu poate susţine punctul de 
vedere al MADR. 

S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost votată în 
unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2012 privind 
prorogarea termenelor prevăzute la art.IV alin.(1) şi (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de 
sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de 
consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL.x 
68/2013). 

Domnul deputat Petre Daea a prezentat proiectul de lege şi a 
cerut întocmirea unui raport favorabil la proiectul de lege pentru că în 
prezent sunt încă în circulaţie pe piaţă 331 de certificate de depozit 
pentru o cantitate de 416 mii tone de seminţe de consum cu o valoare 
de circa 427 milioane lei, care au termen de valabilitate de maximum 
12 luni, depăşind data de 31 decembrie 2012 până la care se aplică 
schema de garantare. Astfel, există posibilitatea ca în anul 2013 să 
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circule pe piaţă certificate de depozit care sunt emise legal, dar care nu 
sunt acoperite de schema de garantare şi administratorul schemei nu 
mai poate proteja interesele financiare ale deponenţilor şi/sau 
creditorilor.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
întocmirea unui raport favorabil pentru Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2012 privind 
prorogarea termenelor prevăzute la art.IV alin.(1) şi (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de 
sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de 
consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.   
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 martie 2013, 

începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 

lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 848/2010). 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi 
Tinel Gheorghe, aflat în concediu medical. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 
848/2010). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor la proiectul de lege, a 
prezentat modificările propuse. Au urmat dezbateri. S-a propus 
respingerea propunerii legislative. Propunerea de respingere a fost 
aprobată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 21 martie 2013, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi: 

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

2. 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). 
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3. 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). 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi 
Tinel Gheorghe, aflat în concediu medical. 

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

 S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (Pl.x 585/2010). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, în calitate de 
raportor, a prezentat proiectul de lege şi a precizat că în Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi cu care trebuie să facem raport 
comun, s-a hotărât întocmirea unui raport de respingere a Propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic, întrucât recoltarea, în orice perioadă, a 
unor exemplare din speciile de păsări, inclusiv cele migratoare, cât şi 
din speciile de mamifere din fauna sălbatică, în interesul siguranţei 
aeriene, este deja reglementată. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
respingerea. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (Pl.x 682/2010). 

În timpul dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de lege. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (Pl.x 747/2010). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus respingerea Propunerii legislative 
pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (Pl.x 747/2010). 

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Nini Săpunaru    Costel Şoptică  


		2013-03-26T12:17:18+0200
	Elena V. Ciuverca




