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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6 
şi 7 martie  2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea 
Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă 
Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului (sesizare în fond; procedură 
de urgenţă; în comun cu Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare; adoptat de Senat; PL-x 837/2006). 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aderarea 
României la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenţiei 
Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982 în 
legătură cu conservarea şi gestionarea stocurilor de peşte aflate în 
zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în 
zona economică exclusivă, cât şi într-un sector adiacent zonei, şi a 
stocurilor de peşti mari migratori adoptat la New York în 4 august 
1995 (sesizare în fond; raport suplimentar; PL-x 11/2007). 
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3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane   
(sesizare în fond;  respinsă de Senat; Pl-x  977/2006). 

4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.103/1996, legea fondului 
cinegetic şi protecţia vânatului (sesizare în fond; respinsă de Senat; 
Pl.x 52/2007). 

5. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea 
activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară (sesizare în 
fond; raport suplimentar; PL.x 844/2006). 

Lucrările comisiei din data de 6 martie 2007 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea 
Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă 
Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului (sesizare în fond; procedură 
de urgenţă; în comun cu Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare; adoptat de Senat; PL-x 837/2006). 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aderarea 
României la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenţiei 
Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982 în 
legătură cu conservarea şi gestionarea stocurilor de peşte aflate în 
zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în 
zona economică exclusivă, cât şi într-un sector adiacent zonei, şi a 
stocurilor de peşti mari migratori adoptat la New York în 4 august 
1995 (sesizare în fond; raport suplimentar; PL-x 11/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane   
(sesizare în fond;  respinsă de Senat; Pl-x  977/2006). 

 4. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea 
activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitsanitară (sesizare în 
fond; raport suplimentar; PL.x 844/2006). 
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În prima parte lucrările s-au ţinut în comun cu Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 26 de deputaţi 
membri ai comisiei. Au absentat, motivat, domnul deputat dr. 
Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în delegaţie externă şi domnul 
deputat Dan Ştefan Motreanu, ministrul agriculturii.  

Lucrările au fost conduse, în prima parte, alternativ, de către 
domnii deputaţi Mircea Purceld, vicepreşedinte al Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare şi dr.Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  proiectului de Lege privind 
aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la 
Societatea Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia 
Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (PL-x 837/2006). 

După finalizarea dezbaterilor, s-a supus votului proiectul de 
Lege privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de 
stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia 
Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Proiectul de lege 
a fost votat cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot împotrivă. 

În continuare s-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului de 
Lege pentru aderarea României la Acordul pentru implementarea 
prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 
10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea şi gestionarea 
stocurilor de peşte aflate în zonele economice exclusive ale mai 
multor state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât şi 
într-un sector adiacent zonei, şi a stocurilor de peşti mari migratori 
adoptat la New York în 4 august 1995 (PL-x 11/2007). 

Domnul Mihai Cornel, director al Agenţiei Naţionale de 
Pescuit şi Acvacultură a menţionat că traducerea textului din limba 
engleză a fost revăzută şi s-au efectuat corecturile necesare. 

S-a supus votului proiectul de Lege pentru aderarea României 
la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenţiei Naţiunilor 
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Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu 
conservarea şi gestionarea stocurilor de peşte aflate în zonele 
economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona 
economică exclusivă, cât şi într-un sector adiacent zonei, şi a 
stocurilor de peşti mari migratori adoptat la New York în 4 august 
1995. Proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei 
Montane (Pl-x  977/2006). 

Preşedintele de şedinţă a arătat că proiectul de lege supus 
dezbaterii prezintă o importanţă deosebită şi analiza trebuie amânată 
pentru a se putea corela problematica şi cu alte acte normative care 
fac referire la acest subiect. 

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.   
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea 
activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară (PL.x 
844/2006). 

După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât ca analiza să fie 
reluată în şedinţa de săptămâna viitoare a comisiei.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 martie 2007, 
începând cu ora 930.. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.103/1996, legea fondului 
cinegetic şi protecţia vânatului (sesizare în fond; respinsă de Senat; 
Pl.x 52/2007). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 26 de deputaţi 
membri ai comisiei. Au absentat, motivat, domnul deputat dr. 
Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în delegaţie externă şi domnul 
deputat Dan Ştefan Motreanu, ministrul agriculturii.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei. Ca invitat a participat domnul 
Töke István, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza  propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.103/1996, legea fondului 
cinegetic şi protecţia vânatului (Pl.x 52/2007). 

Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.P.D.R. a 
prezentat punctul de vedere al Guvernului, precizând că, în forma 
actuală, propunerea legislativă nu este susţinută de Guvern. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
respingerea propunerii legislative. Propunerea de respingere a fost 
aprobată în unanimitate.  

 
 

VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Dr. Valeriu Tabără       Vasile Mocanu   
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