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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7 şi 8  februarie 2006, 
având următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 07.02.2006, ora 1400

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală - sesizare în fond, PL.X 555/2005); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.161/2005 pentru modificarea art.22 din 
Legea nr.299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi 
exportul produselor agricole şi a art.33 din Legea nr.300/2005 privind 
instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse 
agricole – sesizare în fond, PL.X 16/2006); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul transportului 
internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 2003 – sesizare 
fond – PL.X. 2/2006); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 – sesizare în fond, 
Pl.x 606/ 2005); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura – sesizare în fond, PL.X 622/2005); 

 
 
 
6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru protecţia zonelor 

calamitate – sesizare în fond, Pl.x 627/ 2005); 

George
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7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru protejarea 
zonelor forestiere afectate de doborâturi de vânt şi alte calamităţi - sesizare în 
fond – Pl.x 626/ 2005); 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind plantarea de 
pomi fructiferi pe marginea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale –   
sesizare în fond, Pl.x 651/ 2005). 
 

Miercuri, 08.02.2006, ora 930

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 – 
sesizare în fond, PL.X 26/2006 – dezbateri generale); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic 
şi a vânătorii – sesizare în fond, PL.X 27/2006 - dezbateri generale). 

Lucrările şedinţei din data de 07.02.2006 au început la orele 1400 şi au 
fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 
 Au fost prezenţi  23 de deputaţi, membri ai comisiei. A lipsit motivat 
domnul deputat Romică Andreica, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul  Falviu Lazin – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mugur Crăciun – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Dana Chircă – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Mirela Iordache – jurist, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Constantin Lupescu – vicepreşedinte, Agenţia Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;  
- doamna Adina Ciurea – consilier, Agenţia Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală - sesizare în fond, PL.X 555/2005).  

Domnul Mugur Crăciun, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al Guvernului şi 
a cerut aprobarea amendamentelor  propuse. S-a trecut la dezbaterea şi votarea 
proiectului de lege pe articole, începând cu art.13, unde rămăsese dezbaterea 
din şedinţa anterioară. Art.13 a fost votat cu majoritare de voturi. S-au 
înregistrat 8 voturi împotrivă. Articolele 14, 15 şi 17 au fost votate în 
unanimitate, iar articolele 16, 18 şi 19 au fost votate cu 15 voturi pentru şi 8 
voturi împotrivă. La articolul 20 s-au înregistrat 22 de voturi pentru şi 1 
abţinere.  
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În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu 14 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.161/2005 pentru 
modificarea art.22 din Legea nr.299/2005 privind instituirea sistemului de 
garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art.33 din Legea 
nr.300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export 
pentru produse agricole – sesizare în fond, PL.X 16/2006).  

Domnul Falviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – cazul de faţă demonstrează că se scot 
legi cu uşurinţă, dar ne împiedicăm de legislaţia secundară, care nu este 
elaborată în termenele cerute. Roagă să se analizeze cu mai mare atenţie 
termenele stabilite, încât să se fixeze date rezonabile, pentru a nu se mai 
reveni cu alte propuneri. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – când am discutat cele 2 legi, am căzut 
de acord cu comisia de industrii. Discutăm acum pe o ordonanţă de urgenţă. 
Cere să nu se mai modifice ordonanţe de urgenţă prin alte ordonanţe. Trebuie 
văzut dacă termenul de 1 martie este suficient, sau vom fi obligaţi să-l mai 
modificăm încă o dată ? Parlamentul are de suferit în planul imaginii, 

Domnul deputat Vasile Mocanu -  suntem obligaţi să revenim cu 
modificări, într-o perioadă foarte scurtă. Facem legi cu rapiditate şi nu le 
putem pune în practică. 

Este foarte greu să ducem lucrurile până la capăt. 
În urma dezbaterilor s-a propus ca termen data de 15 martie. 
S-a trecut la dezbaterea pe articole. Articolele 1 şi 2 au fost votate în 

unanimitate. 
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative 

pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 
– sesizare în fond, Pl.x 606/ 2005). 

Domnul deputat Ioan Stan a prezentat expunerea de motive în calitate 
de iniţiator al proiectului de lege, arătând că, având în vedere urgenţa formării 
cooperativelor de gradul 2, în contextul în care cooperativele de gradul 1 nu s-
au format, propunem modificarea textului alin.(3) al art.4 din legea sus 
menţionată. Menţionează că dacă nici de această dată proiectul de lege nu va fi 
aprobat, înseamnă că nu se doreşte ca proiectele înaintate de reprezentanţii 
opoziţiei să fie promovate. 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a arătat că punctul de vedere al Guvernului ia 
în calcul eventuale blocaje care ar putea apărea şi de aceea a propus 
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respingerea. Se va analiza propunerea şi se va proceda în conformitate cu 
legislaţia europeană. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – cere o clarificare a atribuţiilor 
cooperativelor de gradul 1 şi a celor de gradul 2. Iniţiativa vine în sprijinul 
producătorilor agricoli. 

Nu este corect să se blocheze iniţiativele opoziţiei. Cere ca propunerea 
să fie susţinută de toţi deputaţii.  

Domnul deputat Valeriu Tabără – nu cred că s-a pus problema votului 
politic. Este o problemă reală, nu greşim dacă amânăm discuţia, pentru a avea 
timp să analizăm mai bine situaţia. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – cu cât venim cu un cadru mai 
larg, cu atât ajutăm mai mult. Propune amânarea dezbaterii pe acest proiect de 
lege. Propunerea  de amânare a fost votată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege 
pentru ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul 
transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 
2003 – sesizare fond – PL.X. 2/2006). 

Domnul Constantin Lupescu, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a prezentat expunerea de 
motive. 

Au urmat dezbateri pe articole. Au fost votate în unanimitate art.1 şi 
art.2. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura – sesizare în fond, PL.X 622/2005). 

S-a hotărât ca dezbaterea asupra acestui proiect de lege să fie amânată. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

pentru protecţia zonelor calamitate – sesizare în fond, Pl.x 627/ 2005). 
Doamna Mirela Iordache a prezentat punctul de vedere al Guvernului, 

arătând că se utilizează noţiuni insuficient clarificate şi că ministerul nu 
susţine acest proiect de lege.  

Domnul deputat Ion Dumitru – în zonele cu doborâturi s-a ajuns ca 
populaţia locală să cumpere lemnul de la firme care provin din alte zone. 
Noţiunea de zonă cu vegetaţie forestieră protejată ar trebui redefinită. Nu se 
poate merge pe nuanţe exclusiviste. Prin autoritatea în domeniu excedentul de 
lemn ar trebui valorificat şi de alţii, având în vedere necesitatea înlăturării 
rapide a efectelor negative generate de doborâturi. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – să vedem legea în sensul în care ea a 
fost gândită. Nu putem trece cu vederea aceste probleme. Sunt prevederi care 
să vină în sprijinul populaţiilor din zonă. Iniţiatorul are toate datele şi 
argumentele şi este de acord cu aprobarea legii. 

 4



Domnul deputat Ioan Munteanu – ar trebui analizat punctul de vedere al 
Guvernului. 

Din cele două proiecte de legi ar fi normal să se elaboreze una bună. 
Diferenţele pe fond sunt foarte mici. 
Domnul deputat dr.Atilla Kelemen – doreşte să clarifice poziţia 

Guvernului, care nu susţine iniţiativele care vin de la parlamentari. S-au cam 
inversat rolurile între Parlament şi Guvern. 

Orice proiect de lege care vine de la parlamentari este respins de 
Guvern, uitându-se că Parlamentul are rolul de a elabora legi. Nu doar 
Guvernul ştie ce are de făcut. 

Domnul deputat Adrian Semcu – a propus amânarea dezbaterii, iar din 
cele două propuneri asemănătoare să rezulte o lege bună. 

S-a propus comasarea celor două legi, care să fie reanalizate şi din care 
să rezulte un proiect care să cuprindă prevederile din cele două proiecte. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
S-a trecut la analiza şi dezbaterea propunerii legislative privind 

plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naţionale, judeţene şi 
comunale –   sesizare în fond, Pl.x 651/ 2005). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de lege. 
Propunerea de respingere a fost votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au continuat în data de 08.02.2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 – 
sesizare în fond, PL.X 26/2006 – dezbateri generale); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic 
şi a vânătorii – sesizare în fond, PL.X 27/2006 - dezbateri generale). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. A lipsit motivat 
domnul deputat Romică Andreica, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Vasile Lupu – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
-  domnul Viorel Marinescu – director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Neculai Şelaru – preşedinte executiv, Asociaţia Generală a 

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi; 
- domnul Bogdan Ionescu – consilier juridic,  Asociaţia Generală a 

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi; 
- domnul Daniel Dicu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Istvan Tóke – preşedinte executiv, Asociaţia Proprietarilor de 

Păduri din România ;   
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- domnul Ionel Ardelean – avocat, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

S-a menţionat de către preşedintele de şedinţă că în dezbatere se află 
două proiecte de lege şi că se vor desfăşura doar dezbateri generale, urmând ca 
după clarificarea problemelor de natură generală să se treacă, într-o altă 
şedinţă, la dezbaterea pe articole. 

Domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive la proiectul de 
lege înaintat de Guvern. 

Domnul deputat Sándor Tamás, în calitate de iniţiator al unuia dintre 
proiectele de lege a prezentat expunerea de motive, arătând că, de fapt, grupul 
pe care îl reprezintă nu a iniţiat o nouă lege, ci doar a propus modificări în 
anumite locuri. Principalele reglementări  cuprinse în propunea legislativă se 
referă la: dreptul de proprietate a vânatului şi dreptul de vânătoare; legătura 
între dreptul de vânătoare şi dreptul de proprietate a pământului; condiţiile de 
drept ale exercitării vânătorii; normele referitoare la deţinere de arme; 
gestionarea fondului cinegetic şi reglementarea dreptului de vânătoare; 
autoritatea de coordonare şi control; legătura dintre vânătoare şi alte domenii; 
evaluarea şi compensarea pagubelor produse de vânat. 

Domnul Nicolai Şelaru – preşedintele executiv al  Asociaţiei Generale a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi – în Legea nr.103/1996, care este o lege 
eficientă în ce priveşte protecţia vânatului sunt şi unele prevederi care au intrat 
în dezacord cu alte reglementări. Tot ceea ce s-a dovedit a fi bun în Legea 
nr.103/1996 ar trebui păstrat şi în viitoarea lege care va rezulta în urma 
analizei din comisie. 

Domnul Istvan Tóke, preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Păduri 
din România. 

Cele două legi au abordări diferite. Cel al ministerului este mult 
centralizat, în care statul are prea multe drepturi. Avem nevoie de o lege nouă, 
care să se prezinte ca un tot  unitar. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – cred că trebuie să scoatem o lege cât 
mai bună. Problema care trebuie rezolvată este definirea dreptului de 
vânătoare. Sunt fel de fel de argumente, şi toate trebuie analizate. Să-i invităm 
aici şi pe cei care sunt implicaţi în domeniu pentru a participa şi la dezbaterea 
pe articole. 

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz – a cerut să participe la 
această dezbatere pentru că a participat şi la elaborarea Legii nr.103/1996 şi 
pentru că este vânător împătimit. Legea nr.103/1996 a fost o lege bună, dar 
evoluţia societăţii româneşti reclamă schimbări şi în acest domeniu. 
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Dacă facem o lege a vânătorii, o facem pentru vânători, care vor fi 
fericiţi dacă vor avea vânat. Trebuie ţinut cont de experienţa românească în 
domeniu, care s-a dovedit bună în raport cu alte experienţe, pentru că 
gestiunea românească a fost mai inteligentă decât în multe ţări europene.  

Arendarea terenurilor de vânătoare să se facă pe cel puţin 10 ani, pentru 
a se putea lua măsurile necesare. Trebuie ţinut cont de presiunea asupra 
fondului de vânătoare şi trebuie avut în vedere efectul generat de prezenţa aici 
a vânătorilor străini, să nu se transforme România în parcul de vânătoare al 
Europei. Este de părere că o organizaţie puternică, unică, a vânătorilor poate 
avea efecte benefice.  

Domnul deputat Nicolae Popa – ne cam grăbim uneori şi elaborăm acte 
normative care să întorc la comisie. Să fim foarte atenţi cu legile vânătorii, 
pentru că fondul cinegetic poate fi pus în pericol. Şi în privinţa dreptului la 
vânătoare să vedem care este varianta cea mai bună. Să fie consultaţi 
specialiştii şi să facem o lege durabilă. 

Să nu transformăm această activitate sportivă în una economică. 
Discuţiile să se poarte pe cele două proiecte şi să luăm cea mai bună soluţie. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – nu mă refer la vânătoare şi la fondul 
cinegetic ca la un subiect politic. Aici se vede dacă suntem meseriaşi cu toţii – 
se pune problema păstrării fondului cinegetic cu latura atât economică, dar şi a 
petrecerii timpului liber. Proiectul ministerului este unul stufos, cu multe date. 
Îmbrăţişez ideea celor care au realizat proiectul prezentat de UDMR. Sunt de 
acord ca vânatul  să nu aibă proprietar – sunt foarte multe proprietăţi 
împrăştiate, chiar dacă s-au elaborat foarte multe legi pentru asociere, dar nu 
am reuşit să facem aceste asociaţii pe principii sănătoase. 

Nu avem acum asociaţii care la câmpie să depăşească 5.000 ha . 
Nu avem pe ce bază să venim şi să aplicăm ce este mai bine în acest 

moment. Când terminăm odată cu supremaţia Guvernului ? Acum nu facem 
decât să ridicăm mâna şi să aprobăm ce propune Guvernul. 

Domnul deputat Ioan Hoban – funcţionează şi asociaţii de vânătoare 
private – cei care s-au născut în ultimii ani în acest domeniu şi reprezintă 
viitorul, nu sunt invitaţi aici. Prin prezenţa aici a Asociaţiei Generale a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi se urmăreşte o dominaţie a unora în 
domeniul vânătorii. La nivel naţional, ilegalităţile curg lanţ. M-am documentat 
şi afirm că există o adevărată mafie patronată de Asociaţia Generală a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, începând de la paznicii de vânătoare, 
furajele pentru animale sălbatice, s.a.m.d. 

Atribuţiile de control asupra acestor asociaţii să revină statului. 
Să existe competiţii fie între asociaţiile de vânătoare, dar toţi să fie puşi 

pe picior de egalitate. La nivel naţional să existe o formă de organizare, dar 
legea să fie clară în ceea ce priveşte atribuţiile. 
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Domnul deputat Ion Dumitru – profesia a făcut să am legătură cu 
vânătoarea. Am autoritatea să ating câteva lucruri. 

Sunt de acord cu iniţiativa celor 5 deputaţi. Trebuie  să rezolvăm 
problema proprietăţii vânatului. Vânatul să aparţină proprietarului. 

Sunt foarte multe asociaţii private  - aceste asociaţii private urmăresc 
doar latura economică. Dacă se neglijează competenţa economică a vânătorii, 
facem o mare greşeală. Statul să-şi întărească activitatea de control asupra 
fondului de vânătoare. Pledez pentru autonomie locală. 

Dreptul de preempţiune asupra fondului de vânătoare trebuie eliminat. 
Organismul de control să monitorizeze cu mare atenţie situaţia din domeniu. 

Domnul deputat Dumitru Pardău – problema avizelor nefavorabile ale 
Guvernului să o lăsăm deoparte. Sunt pentru proiectul nou, de la zero, dar în 
care să fie preluate prevederile din proiectul celor 5 deputaţi. Legea 
nr.103/1996 este o lege clară, care poate fi modificată. Trebuie revizuit 
regimul străinilor care au dreptul să vâneze în România. Asociaţiile particulare 
sunt foarte mărginite în activitate şi ele ar trebui să aibă prioritate la atribuirea 
fondurilor de vânătoare. Ele să nu fie subordonate Asociaţiei Generale a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi. 

Domnul deputat Filip Georgescu – să scoatem o lege pentru vânat, nu 
pentru cei ce sunt interesaţi să vâneze. În acest moment, aproape 70% din 
asociaţiile de vânătoare sunt falimentare. Vânătoarea este acum apanajul 
oamenilor cu bani. Menţinerea efectivului optim se face cu bani 

Să nu ne lăsăm animaţi de meteahna proprietăţii. Să analizăm cu multă 
responsabilitate acest aspect. Să mergem pe un sistem viabil, ca în Austria, de 
exemplu. Să ne aplecăm cu multă responsabilitate şi să scoatem o lege bună. 
Sunt multe asociaţii private nemulţumite. Nemulţumirea este generată în 
principal de lipsa banilor. 

Domnul deputat Ionel Palăr – propune ca  viitoarea lege să se bazeze pe 
propunerile prezentate în cele două proiecte înaintate în comisie. 

Domnul deputat Daniel Ionescu – dezbaterea este pe două proiecte de 
lege. Negociem pielea ursului din pădure. Este o mare diferenţă între proiectul 
de lege al Guvernului şi cel al UDMR. Legea nr.103/1996 rămâne în picioare. 
Trebuie să ştim care sunt principiile de bază care orientează legea. 

S-a schimbat structura proprietăţii. Administratorii de fonduri de 
vânătoare să aibă drepturi reale. Discriminarea strică jocul, să nu existe 
discriminare între vânători.   

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – cu aceste legi se lucrează de mult 
timp. Au venit şi reprezentanţii din străinătate, iar la ministerul agriculturii au 
fost discuţii repetate pe acest aspect. Este foarte clar că trebuie să facem o lege 
care să corespundă din toate punctele de vedere. Trebuie avute în vedere toate 
aspectele.  
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Sunt în prezent asociaţii de vânătoare care au secătuit fondul de 
vânătoare. 

Trebuie văzută şi relaţia proprietar de teren, gestionar al fondului de 
vânătoare. Cu cine va trata gestionarul ?  - cu mii de proprietari mici ? Suntem 
responsabili ce lege scoatem. Nu s-a rezolvat problema braconajului. Trebuie 
să avem în vedere şi dotarea tehnică. Avem responsabilitatea elaborării unei 
legi bune, viabile, nu trebuie să lăsăm loc de greşeală. 

În ceea ce priveşte drepturile vânătorului român faţă de cele ale 
vânătorului străin eu vreau să creez un avantaj vânătorului român. Trebuie 
văzut ce se întâmplă dacă deschidem porţile ? Să avem foarte mare grijă faţă 
de vânătorul român.  Această treabă trebuie reglementată. Trebuie avute în 
vedere şi alte aspecte: numărul vânătorilor, taxa de vânătoare, formele de 
organizare, păstrarea efectivelor optime, selecţia vânatului şi multe alte 
probleme care trebuie avute în vedere. Să se vadă şi aspectele legate de 
asocierea particularilor pentru că nu se poate discuta cu fiecare particular în 
parte. 

Trebuie să punem capul la contribuţie şi din cele două proiecte să 
scoatem o lege bună. 

  
  

 
  
         PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN     Ioan MUNTEANU 
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