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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 1, 2, 3 şi 4 octombrie 2012
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1, 2, 3 şi
4 octombrie 2012, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea
Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (raport; Pl.x 563/2008).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii zootehniei Nr.72/2002 (raport; Pl.x 408/2009).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea de
stimulente pentru culturile de plante energetice (raport; PL.x 542/2011).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea
cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea unor categorii de
produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport
suplimentar; Pl.x 752/2010).
6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
art.42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului
de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi
Fondul Monetar Internaţional (raport suplimentar; Pl.x 760/2010).
7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă (aviz; Pl.x 280/2012).
8. Analiza situaţiei create de unele atacuri ale animalelor sălbatice
asupra unor locuitori din zonele montane.

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009).
10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 177/2009).
11. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic; Pl.x 848/2010).
12. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic; Pl.x 877/2010).
13. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind utilizarea,
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x
72/2011).
14. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu
modificările şi completările ulterioare (raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x
127/2011).
15. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
211/2011).
16. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia
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pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic; PL.x 573/2011).
17. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.196/2005 privind Fondul de mediu (raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
712/2011).
18. 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).
Lucrările şedinţei din data de 1 octombrie 2012 au început la ora
00
16 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea
Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (raport; Pl.x 563/2008).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii zootehniei Nr.72/2002 (raport; Pl.x 408/2009).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea de
stimulente pentru culturile de plante energetice (raport; PL.x 542/2011).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea
cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea unor categorii de
produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport
suplimentar; Pl.x 752/2010).
6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
art.42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului
de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi
Fondul Monetar Internaţional (raport suplimentar; Pl.x 760/2010).
7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă (aviz; Pl.x 280/2012).
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Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără, aflat în
concediu medical.
Ca invitaţi au participat;
- doamna Tatiana Preda – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Gabriela Gheorghe – consilier, Ministerul Finanţelor
Publice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (Pl.x 563/2008).
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, în calitate de
iniţiator al propunerii legislative, a reamintit că proiectul de lege a fost
predat încă din 2008, dar punctul de vedere al Guvernului nu a fost
favorabil. Semnatarii propunerii aşteaptă un punct de vedere ferm al
Guvernului, pentru că preluarea acestei activităţi de către Regia
Naţională a Pădurilor – Romsilva – activitate care nu îi este specifică - a
fost considerată la data adoptării actului normativ menţionat o soluţie de
moment, ulterior urmând a se găsi o rezolvare viabilă şi rentabilă pe
termen lung.
A cerut amânarea analizei.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca, printr-o scrisoare, să se
ceară Guvernului un punct de vedere argumentat.
Domnul deputat Pavel Horj a cerut amânarea pentru o săptămână a
analizei şi invitarea la şedinţa viitoare şi a reprezentanţilor Ministerului
Mediului şi Pădurilor.
Domnul deputat Marian Avram a subliniat că acum este un
moment potrivit şi pentru ca în bugetul pe anul 2013 să se aloce sumele
necesare activităţii de creştere a cailor de rasă.
S-a supus aprobării propunerea de amânare a analizei. Propunerea
fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii zootehniei Nr.72/2002 (Pl.x 408/2009).
Domnul deputat Marian Avram a susţinut că unele reglementări
propuse în proiectul de lege se suprapun unor atribuţii ale Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, aşa că,
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proiectul ori va fi îmbunătăţit, ori va fi respins. S-a propus respingerea.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice (PL.x
542/2011).
Domnul deputat Béres Ştefan Vasile, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a reamintit că acesta se înscrie în orientarea
generală a Comisiei Europene.
Se urmăreşte ca suprafeţele improprii agriculturii să fie valorificate,
iar persoanele fizice sau juridice care vor valorifica astfel de suprafeţe să
fie stimulate.
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că este unul
dintre iniţiatori, calitate în care s-a întâlnit cu aproximativ 30 de
producători în domeniu şi au adus unele modificări la proiectul de lege
care se prezintă acum ca un preraport care trebuie analizat cu atenţie.
Doamna Tatiana Preda, consilier în MADR, a precizat că MADR
nu susţine proiectul de lege, pentru că, în prezent, cei care activează în
domeniul producerii de energie din biomasă beneficiază de sprijin, iar
forma propusă prin acest proiect de lege este de natura ajutorului de stat.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a afirmat că ar fi vrut şi un punct
de vedere al MMP şi ar fi dorit clarificarea unor definiţii noi, aşa cum
este cea referitoare la „teren agricol cu proprietăţi nefavorabile”.
Domnul deputat Marian Avram a propus amânarea şi elaborarea, în
scris, a unui punct de vedere al Guvernului.
Domnia sa a precizat că majoritatea proiectelor din acest domeniu
se derulează mai mult în Transilvania şi nu în zona de sud a ţării, sau în
Delta Dunării, zonă care-l interesează mai mult, pentru că acolo sunt şi
resurse suficiente. Un astfel de proiect trebuie promovat.
S-a propus amânarea. Propunerea de amânare a fost aprobată în
unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea unor
categorii de produse (Pl.x 807/2010).
Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a susţinut
menţinerea raportului iniţial de respingere. A arătat că România importă
produse modificate genetic din SUA, Brazilia şi alte state şi că nu toate
produsele modificate genetic trebuie băgate la un loc. S-a greşit în anul
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2007, când nu s-a negociat aşa cum trebuie în privinţa culturilor de
plante modificate genetic.
Doamna Tatiana Preda, consilier MADR, a precizat că MADR nu
susţine culturile de plante modificate genetic şi nu se poate lua o hotărâre
până când Comisia Europeană nu ia o decizie în acest domeniu.
Cultivarea de plante modificate genetic contravine legislaţiei în vigoare,
care este armonizată cu legislaţia europeană. România încă nu poate
cultiva soia modificată genetic.
Domnul deputat Ioan Munteanu a afirmat că este o luptă inegală în
Comisia Europeană, iar cei care se opun sunt cei cu o agricultură
nesemnificativă. În iulie 2010, după ce doamna deputat Lucia Varga, a
depus propunerea legislativă, Comisia Europeană a propus libertatea de a
cultiva plante modificate genetic pe teritoriul fiecărei ţări membre.
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că
problematica organismelor modificate genetic a fost tratată
necorespunzător şi este vorba mai mult de interese economice.
Nimeni nu a demonstrat până acum că organismele modificate
genetic ar avea efecte negative. 85% din nutreţuri conţin soia modificată
genetic. Şi-a afirmat convingerea că Europa va ajunge la concluzia că se
poate cultiva soia modificată genetic.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a afirmat că este ecologist, iar
trendul european este către o agricultură ecologică. Noi ar trebui să
respectăm acest trend european. produsele ecologice sunt cele mai
căutate. Guvernul trebuie să vină să susţină în scris acest lucru.
Proiectul de act normativ este bun, dar trebuie să vedem trendul,
care este spre o agricultură convenţională.
Domnul deputat Ioan Munteanu a afirmat că nu este de acord cu
importul de organisme modificate genetic în condiţiile în care potenţialul
productiv al României în acest domeniu nu este valorificat.
Domnul deputat Pavel Horj a arătat că a fost unul dintre cei
consultaţi în legătură cu organismele modificate genetic. A semnat şi
propunerea legislativă a doamnei deputat Lucia Varga. Sunt culturi de
cartof dulce care se mai poate cultiva doar în Africa, bumbac modificat
genetic, chiar soia modificată genetic a căror utilizare nu a evidenţiat,
până acum, vreun aspect negativ care să fie folosit ca argument. Este
vorba de o luptă inegală. Dintre ţările UE, România are condiţiile cele
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mai bune pentru culturile de soia modificate genetic. Marile ţări
cultivatoare nu doresc o piaţă europeană fără România.
Domnul deputat Béres Ştefan Vasile – este o luptă economică. Va
trebui ca cei în măsură să analizeze posibilele efecte şi, în viitor, astfel
de produse să fie admise.
S-a propus menţinerea raportului de respingere. Propunerea a fost
votată cu majoritate. S-au înregistrat 23 de voturi pentru menţinerea
raportului de respingere şi 1 abţinere.
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 Adrian Rădulescu, în calitate de raportor, a
prezentat propunerea legislativă. A precizat că în comisiei s-a întocmit
un raport înlocuitor de adoptare, cu amendamente, pe care l-a înaintat
plenului.
Plenul a hotărât retrimiterea la comisie a raportului în vederea
întocmirii unui raport suplimentar. Au urmat dezbateri.
S-a propus menţinerea raportului. Propunerea a fost votată în
unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea art.42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl.x 760/2010).
Domnul deputat Ioan Munteanu a precizat că problematica a fost
lămurită şi a cerut menţinerea raportului de adoptare întocmit.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
În continuarea analizei, membrii comisiei au hotărât, în legătură cu
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (Pl.x
280/2012) scoaterea sa de pe ordinea de zi, avizul neavând obiect,
întrucât propunerea legislativă a fost respinsă de plenul Camerei
Deputaţilor.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 octombrie 2012,
începând cu ora 1500, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009).
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără, aflat în
concediu medical.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei 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.164/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL.x 176/2009).
Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a prezentat
proiectul de lege şi a subliniat că acesta are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea consolidării codului legal referitor la
protecţia mediului din perspectiva necesităţii asigurării unei armonizări
complete şi corecte a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în
materie, potrivit obligaţiilor ce-i revin statului român, în calitatea sa de
stat membru al Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007.
Au urmat dezbateri generale. După finalizarea analizei s-a propus
amânarea. Propunerea a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 octombrie 2012,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 177/2009).
2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea
lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008
privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru
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administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x
848/2010).
3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea
art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic; Pl.x 877/2010).
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără, aflat în
concediu medical.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei 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.154/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL.x 177/2009).
Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de raportor, a prezentat
proiectul de lege. Domnia sa a precizat că proiectul de ordonanţă are ca
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum şi a Legii
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările
şi completările ulterioare.
Domnul deputat Vasile Mocanu a cerut ca membrii comisiei să
aibă în vedere observaţiile transmis prin avizul elaborat de Consiliul
Legislativ şi a cerut amânarea analizei pentru o săptămână, pentru ca
toate modificările de tehnică legislativă să poată fi operate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 octombrie 2012,
începând cu ora 930, având 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).
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Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără, aflat în
concediu medical.
Ca invitat a participat domnul Dănuţ Iacob, director în Ministerul
Mediului şi Pădurilor.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL.x
573/2011).
Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de raportor, a precizat că a
fost întocmit un preraport, luându-se în seamă toate amendamentele
formulate. A cerut să se acorde o mai mare atenţie aspectelor legate de
conservarea biodiversităţii ecosistemelor forestiere, care implică măsuri
de gestionare durabilă prin aplicarea cu prioritate a tratamentelor
silviculturale intensive care promovează regenerarea naturală a speciilor.
Domnia sa a atras atenţia şi în legătură cu solicitările de scoatere
definitivă sau de ocupare temporară din fondul forestier.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca dezbaterile pe tema
modificării Legii nr. 46/2008 – Codul silvic să fie reluate şi cu Comisia
pentru administraţie publică, cu care trebuie întocmit raportul comun şi a
cerut ca studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice pentru dezvoltarea
reţelei de drumuri forestiere să fie realizate în corelare cu cele pentru
lucrările de corectare a torenţilor.
S-a propus continuarea analizei la acest proiect de lege într-o
şedinţă viitoare. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Adrian Rădulescu

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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