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Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice

Bucureşti, 27.04.2012
Nr.24/139

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 aprilie 2012
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17, 18
şi 19 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.67/2011 privind exceptarea de
la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului
funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru
terenurile necesare realizării extinderii şi supraînălţării depozitelor de
zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către
societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate
producerea apei grele (raport comun cu Comisia pentru industrii şi
servicii; PL.x 570/2011).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice (raport comun înlocuitor cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; Plx. 108/2011).
4. Cerinţe privind sănătatea animală:

- propunere de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului privind circulaţia necomercială a animalelor de companie (COM(2012)89);
- propunere de Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea
ce priveşte cerinţele de sănătate animală care reglementează
schimburile comerciale în cadrul Uniunii şi importurile de câini, pisici
şi dihori domestici - (COM(2012)90);
5. Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a
Consiliului privind normele de contabilizare şi planurile de acţiune
referitoare la emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care rezultă
din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei
terenurilor şi silvicultură – (COM(2012)93).
Lucrările şedinţei din data de 17 aprilie 2012 au început la ora
00
16 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).
Au fost prezenţi 21 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.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 aprilie 2012,
începând cu ora 1400. 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).
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Au fost prezenţi 21 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.
S-a supus votului proiectul de lege, în ansamblu. Proiectul de
lege a fost votat în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 aprilie 2012,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de
la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului
funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru
terenurile necesare realizării extinderii şi supraînălţării depozitelor de
zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către
societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate
producerea apei grele (raport comun cu Comisia pentru industrii şi
servicii; PL.x 570/2011).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice (raport comun înlocuitor cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; Plx. 108/2011).
3. Cerinţe privind sănătatea animală:
- propunere de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului privind circulaţia necomercială a animalelor de companie (COM(2012)89);
- propunere de Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea
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ce priveşte cerinţele de sănătate animală care reglementează
schimburile comerciale în cadrul Uniunii şi importurile de câini, pisici
şi dihori domestici - (COM(2012)90);
4. Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a
Consiliului privind normele de contabilizare şi planurile de acţiune
referitoare la emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care rezultă
din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei
terenurilor şi silvicultură – (COM(2012)93).
Au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 28 membri ai
comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Cristian Apostol, secretar de stat, Ministerul Mediului
şi Pădurilor;
- domnul Liviu Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- 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
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice (Plx. 108/2011).
Domnul deputat Adrian Rădulescu a prezentat proiectul de lege şi
a menţionat că acesta a fost retrimis din plenul Camerei Deputaţilor
pentru raport suplimentar.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie.
Raportul întocmit de comisie a fost votat în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind
exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de
Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul
silvic, pentru terenurile necesare realizării extinderii şi supraînălţării
depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare
desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect
principal de activitate producerea apei grele (PL.x 570/2011).
Domnul deputat Constantin Chirilă a prezentat proiectul de lege
şi a menţionat că acesta a mai fost prezent pe ordinea de zi a şedinţei
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comisie, dar analiza a fost amânată pentru clarificarea unor condiţii în
care această scutire de la plata taxelor să fie realizată.
În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei pentru ca
reprezentanţii regiilor care au ca obiect principal de activitate
producerea apei grele să vină cu argumentele care să susţină această
cerere.
În continuare s-a hotărât, în unanimitate, aprobarea propunerii de
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind
circulaţia necomercială a animalelor de companie - (COM(2012)89) şi
a propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de
modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte
cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile
comerciale în cadrul Uniunii şi importurile de câini, pisici şi dihori
domestici - (COM(2012)90).
S-a hotărât amânarea analizei în ce priveşte Propunerea de
Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele de
contabilizare şi planurile de acţiune referitoare la emisiile şi absorbţiile
de gaze cu efect de seră care rezultă din activităţi legate de exploatarea
terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură –
(COM(2012)93), pentru ca reprezentanţii MMP să prezinte în detaliu
implicaţiile pe care le va avea aplicarea Deciziei Parlamentului
European şi a Consiliului privind normele de contabilizare şi planurile
de acţiune referitoare la emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră
care rezultă din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea
destinaţiei terenurilor şi silvicultură.
PREŞEDINTE,
Adrian Rădulescu

SECRETAR,
Marian Avram
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