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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 aprilie 2012
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25
şi 26 aprilie 2012, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii 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).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului
şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” – (raport
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea
Titlului XI " Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere

agricole în anul 2011 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi; PL.x 46/2012).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
(raport; PL.x 44/2012)
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PL.x 66/2012).
6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea
organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
(raport; PL.x 7/2012).
7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport
suplimentar; Pl.x 752/2010).
8. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de
Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind acordarea
formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (raport înlocuitor;
PL.x 541/2010).
9. 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).
10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 541/2011).
Lucrările şedinţei din data de 24 aprilie 2012 au început la ora
00
16 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii 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
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care rezultă din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea
destinaţiei terenurilor şi silvicultură – (COM(2012)93).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului
şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” – (raport
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea
Titlului XI " Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere
agricole în anul 2011 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi; PL.x 46/2012).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport
suplimentar; Pl.x 752/2010).
Au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 28 membri ai
comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Liviu Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Cristian Apostol - secretar de stat, Ministerul Mediului
şi Pădurilor;
- doamna Alina Florea – director, Direcţia juridică, Agenţia de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- domnul Emil Săndulescu – consilier principal, Ministerul
Mediului şi Pădurilor;
- domnul Adrian Chesaru – consilier principal, Ministerul
Mediului şi Pădurilor;
- doamna Adina-Mădălina Luca-Iordache – consilier juridic
Direcţia juridică, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
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- doamna Laura-Elisabet Aldea - consilier juridic, Direcţia
juridică, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
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.100/2011 privind
darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate
în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului
Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” –
(PL.x 40/2012).
Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a susţinut adoptarea acestuia în forma în
care este prezentat.
Domnul deputat Valeriu Tabără a susţinut că se impune
dezvoltarea sectorului pescăresc prin modernizarea punctelor de
debarcare şi a adăposturilor existente în vederea desfăşurării
activităţilor pescăreşti şi a apreciat că suprafeţele necesare nu sunt aşa
de mari. Aşa se susţin activităţile de pescuit şi nu putem discuta despre
o reală susţinere a politicilor de pescuit fără realizarea de urgenţă a
infrastructurii de pescuit.
S-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea a fost votată
în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru
modificarea Titlului XI " Renta viageră agricolă" din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri
privind plata rentei viagere agricole în anul 2011 (PL.x 46/2012).
Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a susţinut că este vorba de 1.704 rentieri
agricoli aflaţi în imposibilitatea de a primi banii care li se cuveneau.
Pentru a se putea plăti toate persoanele beneficiare ale rentei viagere
agricole, plata celor care au vizate carnetele de rentier agricol în
termenul legal, dar nu au putut fi plătite în acest termen din cauza
suprapunerii acestei perioade cu perioada legală de vizare a carnetelor,
se va efectua până la data de 30 noiembrie.
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Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că până acum aceşti
beneficiari ai plăţilor erau în afara termenului prevăzut şi că ei trebuie
să-şi vizeze carnetele până la 15 august.
S-a propus aprobarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea
Titlului XI " Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere
agricole în anul 2011. Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 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).
Domnul Cristian Apostol, secretar de stat în MMP, a precizat că
este vorba despre planurile de acţiune de reducere a emisiilor.
Decizia urmăreşte să instituie norme de contabilizare aplicabile
emisiilor şi absorbţiilor rezultate din activităţi legate de exploatarea
terenurilor, de schimbarea destinaţiei terenurilor şi de silvicultură.
Propunerea este însoţită de o comunicare explicativă – contabilizarea
exploatării terenurilor, a schimbării destinaţiei terenurilor şi a
silviculturii în angajamentele Uniunii de combatere a emisiilor
climatice.
Domnul Emil Săndulescu, consilier principal în MMP, a
prezentat semnificaţia unor termeni din răspunsul MMP la scrisoarea
adresată acestuia de către Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice şi a subliniat că trebuie creat
un sistem naţional prin care se stimulează capacitatea naţională de
monitorizare/inventariere a resurselor de terenuri şi de actualizare a
informaţiilor asupra resursei forestiere naţionale, aplicarea unor
standarde de transparenţă pe circuitul lemnului. Sistemul naţional va
deveni parte a sistemului Uniunii Europene.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui raport
favorabil. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
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În continuarea dezbaterilor au fost analizate aspectele legate de
implicaţiile aplicării noilor prevederi din Legea nr. 46/2008 –Codul
silvic.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 aprilie 2012,
începând cu ora 1230. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de
Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind acordarea
formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (raport înlocuitor;
PL.x 541/2010).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport
suplimentar; Pl.x 752/2010).
3. 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).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 541/2011).
Au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 28 membri ai
comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Korodi Attila – Ministrul Mediului şi Pădurilor;
- domnul Liviu Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- 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.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare
formulată de Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind
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acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (PL.x
541/2010).
Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a propus aprobarea proiectului.
Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor
agricole (Pl.x 752/2010).
Domnul deputat Tinel Gheorghe a precizat că proiectul de lege a
fost retrimis din plenul Camerei Deputaţilor pentru armonizarea
punctelor de vedere şi a cerut formularea unor amendamente care să
facă legea aplicabilă. Amendamentele formulate au fost aprobate în
unanimitate.
Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
În continuarea dezbaterilor, domnul Korodi Attila, Ministrul
Mediului şi Pădurilor, a prezentat poziţia ministerului în legătură cu
problematica privind silvicultura.
Domnia sa a afirmat că se bazează pe oamenii cu care lucrează şi
a arătat că Primul Ministru a cerut ca RNP să devină o structură
eficientă şi, în acest sens, intenţionează să constituie o comisie de lucru
care să analizeze şi să prezinte soluţii pentru îndreptarea lucrurilor.
În legătură cu infracţionalitatea din zona silviculturii a afirmat că
doreşte să creeze, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu
Ministerul Administraţiei şi Internelor, o unitate care să analizeze
cauzele care duc la un grad crescut al infracţionalităţii în acest sector.
Orice furt constituie o infracţiune şi domnia sa este deschis unor
discuţii care să ducă la adoptarea măsurilor potrivite pentru stoparea
furturilor şi pentru diminuarea infracţionalităţii legate de domeniul
silvic.
Domnia sa consideră că autorităţile locale pot ajuta familiile
lipsite de resurse financiare şi a cerut să se revină asupra art. 105 şi
asupra prevederilor care pedepsesc furtul oricărei cantităţi de lemn, iar
furtul de material lemnos, indiferent de cantitate, să fie considerat
infracţiune şi pedepsit corespunzător.
Domnul deputat Ion Tabugan a afirmat că în cadrul dezbaterilor
s-au analizat foarte atent toate aspectele, iar votul final asupra
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Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.46/2008 - Codul silvic s-a dat acum o săptămână.
Până la urmă se va găsi o soluţie pentru ca „poporul român să nu
umple puşcăriile, iar evazioniştii să defileze fără ruşine”.
A cerut, în acest sens, să se ţină cont de poziţia pe care şi-a
exprimat-o în timpul dezbaterilor.
Domnul deputat Pavel Horj a arătat că nu putem să nu ţinem cont
de tradiţii. Nu există fapte antisociale care să rămână nesancţionate. A
arătat că sunt multe cazuri în care nu se încasează contravaloarea
amenzilor aplicate în cazurile constatate drept contravenţii şi a cerut o
cooperare cu MAI pentru modificarea Legii contravenţiilor silvice în
care să se prevadă munca în folosul comunităţii sau închisoare
contravenţională pentru furtul de material lemnos.
Domnul deputat Béres Ştefan Vasile a precizat că s-a abţinut de
la vot şi că, după discuţia pe care a avut-o cu domnul secretar de stat
Cristian Apostol trebuie să se gândească mai mult şi să vadă cum
trebuie soluţionată problematica legată de furtul de lemn. Să ne gândim
ce este benefic pentru ţară şi pentru fondul forestier. Putem acorda
ajutoare, dar trebuie să găsim soluţii pentru a-i ajuta pe toţi cei care nu
au posibilităţi.
Domnul deputat Ion Tabugan a afirmat că autoritatea statului
trebuie întărită şi lucrul acesta se poate face prin aplicarea corectă a
legislaţiei existente.
Autoritatea statului este diluată, aici trebuie să gândim soluţii, dar
nu putem spune că există o tradiţie de hoţi în România.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut să se analizeze
posibilitatea externalizării serviciilor în RNP, dar să vedem până la ce
nivel se poate face această externalizare, pentru a nu creşte costurile.
A susţinut că se ştie cine sunt cei 2% care fură şi nu trebuie să-i
jignim şi pe cei care nu fură din fondul forestier. Trebuie să se dea un
semnal clar că nu se mai poate fura şi că în România proprietatea este
respectată.
Domnul deputat Valeriu Tabără a cerut să se studieze şi
experienţa în domeniu din alte ţări, iar dacă vrem să avem o legislaţie
eficientă, trebuie să plecăm de la regimul silvic. E necesară o dezbatere
publică mai largă şi să putem institui o legislaţie care să fie respectată.
E necesar în regim silvic care să fie complet, care să acopere toate
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cazurile. Toată legislaţia silvică trebuie revăzută împreună cu
ministerul şi stabilite nişte reguli clare.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de
Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi
funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare
rurală (PL.x 541/2011).
Domnul deputat Ioan Munteanu a prezentat proiectul de lege şi a
propus aprobarea acestuia. Propunerea a fost votată în unanimitate, cu
amendamente.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 aprilie 2012,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
(raport; PL.x 44/2012)
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PL.x 66/2012).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea
organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
(raport; PL.x 7/2012).
Au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 28 membri ai
comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Liviu Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Laura-Elisabet Aldea - consilier juridic Direcţia
juridică, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2011 pentru
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modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
(PL.x 44/2012)
Domnul deputat Constantin Chirilă a prezentat proiectul de lege
şi a propus aprobarea acestuia. Propunerea a fost votată în unanimitate.
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.III din Legea
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991 (PL.x 66/2012) a fost respins, în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011
pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind
politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan
intern şi internaţional (PL.x 7/2012).
Domnul deputat Valeriu Tabără, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege.
Au urmat dezbateri, în timpul cărora s-au formulat amendamente.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de
lege. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 15 voturi
pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere.
PREŞEDINTE,
Adrian Rădulescu

SECRETAR,
Marian Avram
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