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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 26 deputaţi, fiind absenţi domnii 
deputaţi Valeriu Tabără şi Petru Şteolea, grupul parlamentar al P.U.N.R.şi Peter 
Johan Babiaş şi Fedbi Osman, grupul parlamentar al Minorităţilor. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei. 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discuţii asupra propunerii legislative privind unele măsuri de protejare a 
fondului forestier.  

2. Discuţii asupra propunerii legislative privind protecţia fondului piscicol, 
pescuitul şi acvacultura. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Gh. Cristea informează Comisia 
despre situaţia propunerii legislative privind protecţia fondului piscicol, pescuitul 
şi acvacultura, menţionând că s-a primit şi punctul de vedere al Guvernului, 
urmând a se discuta rapoartele celor două comisii ( Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic ) şi a se 
prezenta un raport comun al celor două comisii. 
 Asupra propunerii legislative privind protejarea fondului forestier, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi care a fost  sesizată în fond urma să-şi pronunţe 
punctul de vedere, pentru relizarea unui raport comun într-o şedinţă viitoare.
 Domnul deputat Elek Barna solicită iniţierea unei propuneri legislative de 
modificare a Legii sanitar – veterinare, în acord cu legislaţia comunitară în 
domeniu. 
 Domnul deputat Ianculescu consideră că nu s-a respectat procedura 
parlamentară referitor la propunerea legislativă privind protejarea fondului 
piscicol, pescuitul şi acvacultura, deoarece Comisia pentru agricultură, 



silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice este cea care a urmat 
întocmai această procedură, lucru care n-a fost respectat de Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 Este de acord cu iniţierea unei propuneri legislative de modificare a Legii 
sanitar – veterinare. 
 Domnul deputat Lăpuşan propune ca Legea sanitar – veterinară să cuprindă 
elemente structurale iar iniţiatorul să fie Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 
 Domnul deputat Gh. Cristea propune un grup de iniţiativă ( colectiv de 
lucru ) care să cuprindă pe domnii deputaţi: Elek Barna, Sergiu Rizescu, Peter 
Johan Babiaş, Mihai Hlinski şi Mihai Chiriac în vederea stabilirii modului de 
lucru la propunerea legislativă sus -  menţionată 
 Domnul deputat Corniţă propune vizite în teren, la combinate pentru 
creşterea animalelor pentru a studia situaţia reală. 
 Domnul deputat Ianculescu propune deplasarea Comisiei în zonele 
forestiere pentru a studia starea de fapt, a modului de exploatare şi întreţinere a 
pădurilor.    
   
  
 
     Preşedinte,       Secretar, 
 
 Gheorghe Cristea              Ilie Neacşu 
   
  
  
        
    
   

 
  


