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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11 
şi 12 aprilie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 573/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea 
şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 
329/2010). 

Lucrările şedinţei din data de  10 aprilie 2012 au început la ora 
1200 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 573/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea 
şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 



modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 
329/2010). 

Au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Cristian Apostol - secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Viorel Andronie – preşedinte, Colegiul Medicilor 

Veterinari din România; 
- domnul Viorel Gîţ – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Nagy Peter – director general adjunct, Agenţia 

Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
„Prof.dr.G.K. Constantinescu”; 

- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 
Pădurilor; 

- domnul Valerian Solovăstru – director general, Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva; 

- domnul Balogh Sandor – director general adjunct, Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva; 

- domnul Codruţ Bîlea – consilier,  Regia Naţională a Pădurilor 
– Romsilva; 

- domnul Marian Stoicescu – preşedinte, Federaţia pentru 
Apărarea Pădurilor; 

- domnul Gheorghe Gavrilescu – preşedinte, Societatea 
Progresul Silvic. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 
preşedintele  comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind 
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL.x 
329/2010). 
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Domnul deputat Adrian Rădulescu a precizat că proiectul de 
lege a mai fost în dezbaterea comisiei, s-au făcut numeroase 
amendamente şi acestea trebuie analizate de membrii comisiei care să 
hotărască asupra formei finale a raportului pe care comisia trebuie să-
l întocmească. 

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost aprobate 
în unanimitate. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul 
silvic (PL.x 573/2011). 

Au continuat dezbaterile pe articole.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 aprilie 2012, 

începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 573/2011). 

Au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Cristian Apostol, secretar de stat, Ministerul Mediului 

şi Pădurilor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director,Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Valerian Solovăstru – director general, Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Balogh Sandor – director general adjunct, Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Codruţ Bîlea – consilier,  Regia Naţională a Pădurilor 

– Romsilva; 
- domnul Marian Stoicescu – preşedinte, Federaţia pentru 

Apărarea Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Gavrilescu – preşedinte, Societatea 

Progresul Silvic. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 
preşedintele  comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL.x 
573/2011). 

Au continuat dezbaterile pe articole. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 aprilie 2012, 

începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 573/2011). 

Au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Cristian Apostol, secretar de stat, Ministerul Mediului 

şi Pădurilor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director,Ministerul Mediului şi 

Pădurilor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 

preşedintele  comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL.x 
573/2011).  

Au continuat dezbaterile pe articole. În timpul dezbaterilor s-au 
formulat amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de 
comisie. 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

Adrian Rădulescu      Marian Avram  
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