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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 28 februarie şi 1 martie  2006 

  
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28 februarie şi 1 martie 2006, 
având următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 (sesizare 
în fond, PLX 26/2006) 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic şi a 
vânătorii (sesizare în fond, PLX 27/2006). 

Lucrările şedinţei din data de 28 februarie 2006 au început la orele 1400 şi au 
avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 (sesizare 
în fond, PLX 26/2006) 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic şi a 
vânătorii (sesizare în fond, PLX 27/2006). 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost conduse 
de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul  Vasile Lupu – secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Au continuat dezbaterile generale pe marginea celor două proiecte de lege.  
S-a hotărât ca amendamentele formulate urmează a fi analizate şi supuse 

dezbaterii în şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din data 
de 01.03.2006. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 1 martie 2006, începând cu orele 
930. 

Şedinţa a fost comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei.  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei 
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 Daniel Dicu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Nicolae Şelaru – preşedinte executiv al Asociaţiei Generale a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi;  

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

- domnul Ionel Ardelean – avocat, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi;  

- domnul Valeriu Bolgiu – director, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Prahova. 

S-a trecut la dezbaterea  şi analiza pe articole a proiectelor de lege supuse 
dezbaterii. În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. Au fost dezbătute 
primele 7 articolele, care au fost votate în unanimitate. 

Dezbaterile au fost întrerupte la art.8, urmând a fi reluate în şedinţă comună.   
Ca bază pentru dezbateri s-a utilizat proiectul Legii protecţiei fondului 

cinegetic şi a fondului vânătorii (PLX 27/2006). 
Din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice s-a propus continuarea dezbaterilor în cadrul acestei comisii, unde, 
împreună cu invitaţii prezenţi să se întocmească un preraport care să fie apoi 
dezbătut în şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a formulat obiecţiuni la această propunere 
cerând suspendarea şedinţei şi reluarea dezbaterilor la o dată viitoare, împreună cu 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

S-a hotărât, cu majoritate, întreruperea dezbaterilor şi reluarea acestora în 
data de 14 martie 2006.   

 
 
  

  
 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN      Ioan MUNTEANU 

            


