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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17, 18 şi 
19 mai 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
72/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
88/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; PL.x 
213/2011). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind modificarea 
Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; Pl.x 249/2011).  

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind modificarea 
Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, 
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substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; Pl.x 
265/2011). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru stimularea 
înfiinţării de întreprinderi micro, mici şi mijlocii în mediul rural, în 
domeniul producţiei agroalimentare (aviz; Pl.x 260/2011). 

În ziua de 17 mai 2011, ora 1000, la sediul Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice a avut 
loc o întâlnire între membrii comisiei şi o delegaţie a Comisiei agricole 
din Parlamentul Republicii Cehia, condusă de domnul Josef Novotny, 
vicepreşedinte al comisiei agricole. 

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice a salutat 
delegaţia cehă şi şi-a exprimat speranţa că întâlnirea la acest nivel şi în 
acest moment va constitui un moment important în cadrul relaţiilor  
prieteneşti dintre cele două ţări şi un prilej de schimburi beneficie de 
experienţă între cele două organisme de specialitate.  

Domnia sa şi-a exprimat convingerea că experienţa căpătată de 
Cehia în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene poate fi utilă şi 
părţii române în mărirea gradului de absorbţie a fondurilor pe care 
Uniunea Europeană le pune la dispoziţie şi, de asemenea, experienţa cehă 
poate fi de ajutor şi în ceea ce priveşte implementarea politicii agricole 
comune.  

Alte aspecte abordate în cadrul întâlnirii s-au axat pe impactul 
climatic asupra agriculturii, rolul irigaţiilor şi asigurarea finanţării pentru 
modernizarea şi eficientizarea sistemelor de irigaţii, acordarea 
subvenţiilor pentru producătorii agricoli, politica în domeniul culturilor 
energetice.  

S-a subliniat faptul că agricultura românească are un mare potenţial 
de dezvoltare, nevalorificat în acest moment din cauza unor 
disfuncţionalităţi generate de marea fărâmiţare a suprafeţelor agricole, de 
gradul încă redus de integrare a producţiei agricole, precum şi de unele 
incoerenţe de ordin legislativ, aspecte pe care membrii comisiei le au în 
vedere pentru soluţionare în perioada următoare.  

Domnul Josef Novotny, vicepreşedinte al comisiei agricole, a 
mulţumit pentru posibilitatea de a se întâlni şi a discuta cu membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
specifice a Camerei Deputaţilor despre problematica destul de importantă 
a agriculturii şi a arătat că şi în Cehia unele aspecte legate de acest 



 3

domeniu sunt asemănătoare, cu toate că unele dintre măsuri au fost 
diferite decât cele luate în România. Domnia sa a arătat că incapacitatea 
unor ţări din estul Europei de a rezolva problemele din agricultură se 
leagă şi de insuficienţa resurselor financiare, dar că stă în puterea fiecărei 
ţări să găsească modalităţi de a dezvolta domeniul şi de a-l aduce la 
nivelul corespunzător, în măsură să asigure resursele alimentare atât 
cantitativ, dar şi calitativ. Un punct important pe care conducătorul 
delegaţiei Republicii Cehia l-a dezvoltat s-a referit la culturile energetice, 
un domeniu care permite utilizarea atât a potenţialului oferit de terenurile 
agricole, cât şi a forţei de muncă existente în mediul rural.  

O altă problematică dezbătută a fost cea a organizării camerelor 
agricole.  

Lucrările în şedinţă ale comisiei din ziua de 17 mai 2011, au 
început la ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Adrian Rădulescu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marin Anton – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Dumitru Georgescu – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Silvia Ştefan – consilier superior, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Vasilica Dinu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Tabugan, 

vicepreşedinte al comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a menţionat că Legea nr. 56/2010 privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional reglementează înfiinţarea 
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fondului de accesibilizare a pădurilor pentru pădurile proprietate publică 
a statului, pentru pădurile unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 
pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată. 

La art. 5, legea sus menţionată stabileşte şi sursele de constituire a 
fondului de accesibilizare pentru fondul forestier proprietate publică a 
statului.  

Astfel, ocoalele silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva 
trebuie să alimenteze fondurile de accesibilizare cu până la 10% din 
valoarea masei lemnoase comercializată. 

Având în vedere criza economică severă, care a determinat 
reducerea preţului la lemn, obligarea ca ocoalele silvice să participe la 
alimentarea fondului cu 10% din valoarea masei lemnoase vândute şi 
micşorate va crea greutăţi financiare Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva.  

În acest sens, a formulat un amendament, care se regăseşte în 
raportul întocmit de comisie. 

Domnul deputat Corneliu Olar a cerut ca organele locale să aibă 
posibilitatea să-şi prezinte punctul de vedere în legătură cu valoarea 
procentului stabilit pentru masa lemnoasă vândută. 

Domnul deputat Ion Dumitru a precizat că s-a dorit ca valoarea 
acestui procent să nu fie fixată la 10%, ci ea să fie stabilită până la 
această valoare, de către autoritatea publică centrală care răspunde de 
silvicultură. 

Domnul deputat Vasile Ştefan Beres a precizat că  este perfect de 
acord cu poziţia exprimată de domnul deputat Ion Dumitru şi crede că 
fondul forestier trebuie gospodărit unitar şi în funcţie de  situaţia 
economică din anul în care urmează să se stabilească mărimea 
procentului. Este foarte bine ca procentul să fie stabilit de autoritatea 
publică centrală. 

Domnul Marin Anton, secretar de stat în MMP a afirmat că 
ministerul pe care-l reprezintă este de acord cu poziţiile exprimate în 
comisie. S-a trecut la dezbaterea pe articole. Articolul unic a fost votat în 
unanimitate.  

În ansamblu, Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a 
alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului 
forestier naţional a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 mai 2011, începând 
cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
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1. 1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
72/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
88/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl.x 72/2011). 

Domnul deputat Gheorghe Antochi, în calitate de raportor, a 
prezentat propunerea legislativă şi a propus amânarea dezbaterii pentru 
că Guvernul trebuie să trimită o poziţie foarte clară, în scris, în această 
problematică. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 

pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor PL.x 88/2011). 
Domnul Dumitru Georgescu, consilier superior în MADR a declarat 

că ministerul pe care-l reprezintă îşi susţine punctul de vedere trimis în 
acest caz.  

Domnul deputat Ion Tabugan a propus amânarea analizei pentru 
săptămâna viitoare, pentru a se analiza şi alte aspecte legate de 
administrarea şi exploatarea pajiştilor. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate de voturi. S-au 
înregistrat 25 de voturi pentru amânarea analizei şi 1 abţinere.  

Lucrările în şedinţă au continuat în data de 19 mai 2011, începând 
cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; PL.x 
213/2011). 
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2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind modificarea 
Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; Pl.x 249/2011).  

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind modificarea 
Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; Pl.x 
265/2011). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru stimularea 
înfiinţării de întreprinderi micro, mici şi mijlocii în mediul rural, în 
domeniul producţiei agroalimentare (aviz; Pl.x 260/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei.  

În cadrul şedinţei s-a hotărât ca toate proiectele de lege, respectiv: 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope (PL.x 213/2011), Propunerea legislativă privind 
modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (Pl.x 249/2011), 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 
2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope (aviz; Pl.x 265/2011) şi Propunerea legislativă 
pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi micro, mici şi mijlocii în 
mediul rural, în domeniul producţiei agroalimentare (Pl.x 260/2011) să 
primească aviz negativ. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU     
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