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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 

 

Bucureşti, 03.01.2017 
Nr. 4c-4/4 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 28 și 29 decembrie 2016 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28 și 29 decembrie 
2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind completarea art. 
39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 211/2015).  

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind înființarea și 
funcționarea formelor istorice asociative de proprietate  (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 180/2015). 

3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx 
485/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 28 decembrie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi: 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind completarea art. 
39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 211/2015).  

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind înființarea și 
funcționarea formelor istorice asociative de proprietate  (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 180/2015). 
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3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx 
485/2016). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
Munteanu Ioan, Dîrzu Ioan, Oros Nechita-Adrian, Stănescu Alexandru, 
Ciocan Dan, Giugea Nicolae, Boboc Tudorița-Rodica, Calotă Florică Ică, 
Furic Iarco, Gheorghe Tinel, Ghinea Cristian, Gudu Vasile, Havrici Emanuel-
Iuliu, Magyar Loránd-Bálint, Niță Nicu, Olar Corneliu, Păle Dănuț, Prisnel 
Adrian-Claudiu, Sebestyen Csaba-Istvan, Simionca Ionuț, Șerban Cirpian-
Constantin, Tabugan Ion, Terea Ioan. Domnul deputat Boroianu Aurel-Robert 
a fost absent.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 
președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
completarea art. 39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (PLx 211/2015).  

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat proiectul 
de lege.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus întocmirea unui 
raport preliminar de respingere. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
înființarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate  (PLx 
180/2015). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat proiectul 
de lege.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Sebestyen Csaba-Istvan – a afirmat că aceste asociații 

fac parte din patrimoniul României. Trebuie să se găsească o soluție 
legislativă, o rezolvare pentru cazurile invocate în proiectul de lege, pentru că 
sunt composesorate, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri 
care nu pot beneficia de schemele de plăți care se derulează prin Agenția de 
Păți și Intervenție pentru Agricultură. 

Domnul deputat Ion Tabugan – în legislația existentă au fost termene în 
care formele asociative se puteau înscrie, dar aceste termene au fost depășite. 
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Unele forme asociative și-au pierdut drepturile. Ar trebui să venim cu un 
amendament, pentru a se mai da un termen care să-i ajute pe cei care, la 
vremea respectivă, nu au știut cum să procedeze.  

Domnul deputat Cristian Ghinea – a afirmat că nu a avut posibilitatea și 
nici timpul necesar pentru a studia proiectele de lege supuse analizei și a cerut 
ca, pe viitor, actele normative supuse dezbaterii să fie puse la dispoziție din 
timp.  

S-a propus respingerea Proiectului de Lege privind înființarea și 
funcționarea formelor istorice asociative de proprietate. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul 
și acvacultura (Plx 485/2016). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus respingerea. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

În continuare au fost analizate aspecte de natură organizatorică.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 decembrie 2016, 

având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 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 și imunități; Plx 296/2013). 

2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină și imunități; Plx 318/2016). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
Munteanu Ioan, Dîrzu Ioan, Oros Nechita-Adrian, Stănescu Alexandru, 
Ciocan Dan, Giugea Nicolae, Boboc Tudorița-Rodica, Calotă Florică Ică, 
Furic Iarco, Gheorghe Tinel, Ghinea Cristian, Gudu Vasile, Havrici Emanuel-
Iuliu, Magyar Loránd-Bálint, Niță Nicu, Olar Corneliu, Păle Dănuț, Prisnel 
Adrian-Claudiu, Sebestyen Csaba-Istvan, Simionca Ionuț, Șerban Cirpian-
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Constantin, Tabugan Ion, Terea Ioan. Domnul deputat Boroianu Aurel-Robert 
a fost absent.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 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 (Plx 
296/2013). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat propunerea 
legislativă.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Ioan Munteanu – a subliniat că punctul de vedere al 

Guvernului clarifică aspectele ridicate și consideră că afirmația legată de 
faptul că prin adoptarea propunerii legislative se pun în pericol existența, 
continuitatea și stabilitatea pădurii pe mari suprafețe, aflate în litigiu, cu 
precădere cu diverși procuratori sau mandatari, cumpărători ai unor drepturi 
litigioase, deoarece s-ar interzice executarea lucrărilor de curățiri, rărituri în 
arboretele tinere, a tăierilor de regenerare, acolo unde regenerarea naturală a 
arboretelor ajunse la vârsta exploatabilității a fost declanșată, a tăierilor de 
extragere a arborilor calamitați de vânt, zăpadă, boli și dăunători, este cât se 
poate de adevărată.  

A propus respingerea. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (Plx 318/2016). 
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat propunerea 

legislativă.  
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus respingerea. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
   

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 


		2017-01-03T15:14:41+0200
	Elena V. Ciuverca




