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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23, 
24 şi 25 august 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport; Pl.x 750/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 108/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 517/2010). 

Lucrările în şedinţă ale comisiei din ziua de 22 august 2011, au 
început la ora 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport; Pl.x 750/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   
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Ca invitat a participat domnul Dănuţ Iacob, director în cadrul  
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (Pl.x 750/2010). 

Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a arătat că, deşi Legea nr. 289/2002 este în vigoare 
de 9 ani, încă nu s-a realizat Sistemul naţional sus-menţionat pe spaţii 
mari, ci numai în anumite locuri şi numai la nivel de perdele forestiere 
de protecţie individuale. 

De asemenea, a menţionat că Guvernul susţine adoptarea acestei 
propuneri legislative sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor de 
la punctul II. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 august 2011, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport; Pl.x 750/2010). 

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 Dănuţ Iacob, director în cadrul  
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (Pl.x 750/2010). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. 

Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
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nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie a fost votată în 
unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 august 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 517/2010). 
 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 Dănuţ Iacob, director în cadrul  
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
unele măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor 
forestiere de protecţie (PL.x 517/2010). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de 
lege, având în vedere că prevederile proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie au fost preluate în propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 
– PLx. 750/2010. Propunerea de respingere a fost aprobată în 
unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 august 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 108/2011). 

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 Dănuţ Iacob, director în cadrul  
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PL.x 108/2011). 

Domnul Pavel Horj, în calitate de raportor, a prezentat proiectul 
de lege.  

Domnul deputat Ion Dumitru, iniţiator al proiectului de lege a 
arătat că Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice completează codul silvic şi, anume, reglementează 
faptele de natură contravenţională care au fost reactualizate astfel încât 
tot ceea ce nu a fost încriminat ca infracţiune în codul silvic, a fost  
cuprins în noua lege a contravenţiilor silvice.  

Legea sus menţionată prevede contravenţii silvice la regimul 
privind administrarea şi amenajarea pădurilor, integritatea fondului 
forestier, paza şi protecţia pădurilor, regenerarea pădurilor şi punerea în 
valoare a masei lemnoase, exploatarea masei lemnoase şi recoltarea 
produselor nelemnoase, precum şi la controlul aplicării normelor privind 
circulaţia materialelor lemnoase, procedura de constatare şi sancţiunile. 

De asemenea, legea cuprinde un număr mare de sancţiuni 
contravenţionale şi o creştere a valorii amenzilor, comparativ cu legea 
anterioară, precum şi creşterea numărului de agenţi constatatori, la care 
se adaugă genţii constatatori existenţi până acum, adică cei din 
structurile silvice.  

În cursul procesului legislativ, desfăşurat în procedură de urgenţă, 
au fost omise de la sancţionare o serie de fapte care sunt cuprinse şi în 
legislaţia europeană. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele şi anexele au 
fost votate în unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 23 de 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  
 

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