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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 martie 2012 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6, 7 şi 
8 martie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport suplimentar comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 211/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport suplimentar comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 92/2011). 

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

4. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Legii privind acordarea formelor de 
sprijin financiar restante în sectorul vegetal (raport suplimentar; PL.x 
541/2010/2011/2012). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 
terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 



persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 749/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 740/2011). 

7. 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). 

Lucrările şedinţei din data de 6 martie 2012 au început la ora 
1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport suplimentar comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 211/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport suplimentar comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 92/2011). 

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

4. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Legii privind acordarea formelor de 
sprijin financiar restante în sectorul vegetal (raport suplimentar; PL.x 
541/2010/2011/2012). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 
terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 749/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 740/2011). 
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Au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan 
Ion, Avram Marian, Alecu Valeriu, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu 
Mircia, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără 
Valeriu, Tărâţă Culiţă. Domnul deputat Nicolae Jolţa l-a înlocuit pe 
domnul deputat Stelian Fuia.  

La lucrările comisiei au absentat deputaţii: Antochi Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Holban Titi, Horj 
Pavel, Mocanu Vasile, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, 
Surupăceanu Mugurel, Ţurcanu Florin, aflaţi în protest parlament.  

 Ca invitaţi au participat: 
- domnul Tanczos Barna - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Dan Cârlan – director general, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Ovidiu Gabor – director general adjunct, 

Administraţia Naţionala „Apele Române”; 
- domnul Victor Giurgiu – membru titular, Academia Română; 
- domnul Dănuţ Iacob -  director, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Valerian Solovăstru – director general, Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Ciprian Pahonţu – director, Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Viorel Muscalu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Eleonora Caracota – consilier superior, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- domnul Ioan Seceleanu – consilier silvic, Academia Română  - 

Fundaţia Familiei „Menachem H. Elias”. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 

Bela Ladislau, vicepreşedinte  al comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL.x 
211/2011). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, în calitate de 
raportor, a prezentat proiectul de lege. 

Au urmat dezbateri.  
Domnul Cristian Apostol, secretar de stat în MMP, a prezentat 

poziţia Guvernului şi a cerut ca amendamentele formulate să fie 
foarte bine analizate.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut amânarea cu o 
săptămână a analizei. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (Pl.x 92/2011). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege, precizând că raportul a fost retransmis din 
plenul Camerei Deputaţilor pentru raport suplimentar. Unii colegi au 
solicitat retrimiterea. Aştept ca şi colegii noştri să-şi spună punctul de 
vedere.  

Domnul Cristian Apostol, secretar de stat în MMP, a precizat că 
dezbaterea din comisie este necesară. Punctul de vedere al Guvernului 
este clar, aici nu este vorba de o împroprietărire a Fundaţiei 
Familiei „Menachem H. Elias”, ci doar de o comasare. 

Domnul Valerian Solovăstru, director general al RNP-Romsilva 
a arătat că Fundaţia Familiei „Menachem H. Elias” are reconstituit 
dreptul de proprietate şi emis titlul de proprietate nr. 6634/12.06.2007 
pentru suprafaţa de 1926,8506 ha în judeţul Mehedinţi, pe vechiul 
amplasament. De asemenea, i s-a mai reconstituit dreptul de 
proprietate în judeţul Bacău, comuna Sascut, Ocolul Silvic Sascut, 
pentru suprafaţa de 989,9 ha prin Hotărârea Comisiei judeţene de 
fond funciar nr. 10118/23.05.2006, iar prin sentinţa civilă nr. 
1736/16.02.2009, rămasă definitivă şi irevocabilă, s-a mai reconstituit 
dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 240,9 ha pe raza comunei 
Sascut.  
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De asemenea, consideră că proiectul legislativ se află în vădită 
contradicţie cu toată legislaţia funciară, precum şi cu legislaţia care 
guvernează domeniul silvic.  

Domnul Ioan Seceleanu, consilier silvic, Academia Română  - 
Fundaţia Familiei „Menachem H. Elias”, a afirmat că în ceea ce 
priveşte afirmaţia RNP că  Fundaţia Familiei „Menachem H. Elias” 
nu poate fi confundată cu Academia Română şi „îşi administrează 
proprietăţile distinct de cele ale Academiei. 

Denumirea de „Academia Română - Fundaţia 
Familiei Menachem H. Elias” este înregistrată ca atare din anul 1925, 
în baza Sentinţei Civile nr. 15 din 14.05.1925 a Tribunalului Ilfov, 
Secţia I Civilă şi înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice sub nr. 
120; de atunci şi până în prezent figurează cu aceeaşi denumire în 
Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial; 

- rezultă în mod indubitabil că patrimoniul Fundaţiei este al 
Academiei Române, gestionarea acestuia se face în conformitate cu 
dispoziţiile testamentare printr-o structură de tip fundaţie, asigurându-
se astfel, în conformitate cu obiectivele acestei instituţii, o 
funcţionarea eficientă ca „fundaţie de cultură naţională şi asistenţă 
publică”. 

Comasarea este o operaţie prin care se unesc, într-un singur 
amplasament, terenuri ale căror drepturi de proprietate sunt 
recunoscute (prin validare, punere în posesie sau prin titlu de 
proprietate). 

Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că lucrurile erau 
clarificate în acest caz, iar dezbaterea nu-şi are rostul şi a cerut ca 
raportul comun al celor două comisii, în forma iniţială, să fie supus 
aprobării comisiei. În acest caz este pusă în discuţie o încercare de 
concentrare a suprafeţelor de pădure a Academiei Române. Ar trebui 
să vedem cu mai mare atenţie ce înseamnă o simplă retrocedare de 
pădure. În momentul în care nu se îndeplinesc prevederile unui 
testament, toate suprafeţele vor fi reluate. 

Argumentele că sunt diferenţe de calitate, că se desfiinţează 
ocoale silvice nu stau în picioare. Dezbaterile nu-şi au rost atunci 
când vorbim de instituţii publice, cred că raportul comun al celor 
două comisii trebuie supus aprobării plenului Camerei Deputaţilor în 
forma prezentată. 
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Domnul deputat Adrian Rădulescu a afirmat că faptul că se 
încearcă o legiferare cu dedicaţie în acest caz nu este în regulă. Cazul 
pare o discriminare, şi astfel de lucruri trebuie oprite. „Eu mă întreb 
dacă facem o lege pentru toţi sau pentru cineva anume”.  

Domnul deputat Marian Avram a susţinut punctul de vedere al 
domnului deputat Valeriu Tabără şi a afirmat că terenul a fost donat, 
iar prin acest act normativ se face dreptate. Refuzul punerii în posesie 
trebuie să se încheie. Această familie a donat, nu a luat, iar printr-un 
act normativ se face dreptate.  

Domnul deputat Vasile Stefan Beres a afirmat că problema este 
mult mai amplă şi nu este de acord decât cu retrocedări legale. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a subliniat că actul normativ nu 
mai trebuia trimis la comisie, pentru că forma în care a fost înaintat 
plenului Camerei Deputaţilor este cea corectă. 

Domnul deputat Valeriu Tabără a afirmat că sunt hotărâri 
judecătoreşti prin care au fost retrocedate terenuri care nu au aparţinut 
niciodată celor care au devenit beneficiarii retrocedărilor şi că este 
surprins de modul în care se pune  problema. În pădurile noastre sunt 
multe probleme legate de fitosecuritate. 

Raportul, în acest caz, nu mai trebuia să fie retrimis la comisiei. 
Sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm în domeniul 
pădurilor. Din păcate, se ia de la instituţii. Se poate spune că 
Academia nu respectă regimul silvic ? A cerut ca raportul să se 
păstreze în forma actuală.   

După finalizarea dezbaterilor s-a propus votarea formei iniţiale 
a raportului. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 
15  voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere.  

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 deputat Tinel Gheorghe a prezentat proiectul de lege. 
Domnul deputat Corneliu Olar, în calitate de iniţiator, a arătat 

că, în prezent, sunt favorizate doar marile firme din industria 
lemnului, în timp ce micii proprietari sunt discriminaţi, ei fiind 
îngrădiţi în ceea ce priveşte comercializarea produselor din lemn. 
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Domnul deputat Valeriu Tabără a susţinut argumentele 
prezentate de iniţiator şi a afirmat că nu vede de ce o proprietate a 
unui particular să poată fi confiscată. 

S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea de amânare a fost 
votat în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de 
reexaminare formulată de Preşedintele României asupra Legii privind 
acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal 
(PL.x 541/2010/2011/2012). 

Domnul deputat Adrian Rădulescu a cerut un nou punct de 
vedere  al Guvernului, care să fie prezentat în scris.  

Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că o parte dintre 
fermieri au acţionat statul în instanţă şi au câştigat acest sprijin în 
acest fel. 

Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că sumele acordate ca 
sprijin erau prevăzute în bugetul MADR, iar în urma proceselor 
câştigate de cultivatori în instanţă, Guvernul a emis o hotărâre în 
urma căreia sumele au fost achitate.  

După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei, 
pentru ca Guvernul să trimită un nou punct de vedere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 martie 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 17 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan 
Ion, Avram Marian, Alecu Valeriu, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu 
Mircia, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără 
Valeriu, Tărâţă Culiţă. Domnul deputat Nicolae Jolţa l-a înlocuit pe 
domnul deputat Stelian Fuia.  

La lucrările comisiei au absentat deputaţii: Antochi Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Holban Titi, Horj 
Pavel, Mocanu Vasile, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, 
Surupăceanu Mugurel, Ţurcanu Florin, aflaţi în protest parlament.  
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Ca invitaţi au participat: 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Marian Ianculescu – secretar general, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- doamna Szabo Ilona – director general adjunct, Ministerul 

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

Pădurilor; 
- domnul Viorel Marinescu - şef lucrări, Facultatea de 

Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov; 
- domnul Gheorghe Dumitriu – director, Institutul de Cercetări 

şi Amenajări Silvice; 
- doamna Georgeta Cristina Neacşu – consilier superior, 

Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Valerian Solovăstru – director general, Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Ciprian Pahonţu – director, Regia Naţională a 

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

Romsilva; 
- domnul Marin Feneş – preşedinte, Asociaţia Naţională a 

Proprietarilor Funciari şi Imobiliari din România; 
- domnul Costel Bucur – coordonator programe forestiere, 

WWF-DCP LIFE Project; 
- domnul Vlad Radu Grigore – manager proiecte forestiere,  

WWF-DCP LIFE Project; 
- domnul Ioan Sbera – preşedinte executiv, Asociaţia Patronală 

a Forestierilor din România; 
- domnul Dan Trifu – vicepreşedinte, ECO-CIVICA; 
- domnul Gheorghe Gavrilescu – preşedinte, Societatea 

Progresul Silvic; 
- domnul Viorel Popovici – preşedinte, Asociaţia 

Constructorilor Forestieri; 
- domnul Aurel Ungur – secretar general, Asociaţia 

Proprietarilor de Păduri din România; 
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- domnul Dorel Fechete – preşedinte, Asociaţia 
Administratorilor de Păduri din România; 

- domnul Marian Stoicescu – preşedinte, Confederaţia Consilva. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ion Tabugan, 

vicepreşedinte  al 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). 

Domnul deputat Ion Tabugan a subliniat că modificarea codului 
silvic este impusă de evoluţiile din societatea românească şi ea va 
avea darul de a pune ordine într-un domeniu foarte important atât în 
ce priveşte mediul, cât şi în latura economică. Va fi un lucru bun, care 
să servească interesele pădurii româneşti.  

Au urmat dezbateri generale. Au luat cuvântul domnii: Dănuţ 
Iacob, director în M.M.P., Marian Ianculescu, secretar general al 
A.S.A.S., Dorel Fechete, preşedinte al A.A.P., Ioan Sbera, preşedinte 
executiv al A.S.F.O.R., Costel Bucur, coordonator programe 
forestiere al WWF-DCP, Aurel Ungur, secretar general al A.P.P.R., 
Marian Stoicescu, preşedinte Consilva, Gheorghe Gavrilescu, 
preşedinte Societatea Progresul Silvic, Viorel Popovici, preşedinte, 
A.C.F., Viorel Marinescu, şef lucrări, Facultatea de Silvicultură şi 
Amenajări Silvice Braşov, Valerian Solovăstru, director general 
R.N.P., Cristian Apostol, secretar de stat în M.M.P. care şi-au 
prezentat opiniile în legătură cu necesitatea modificării codului silvic 
şi au făcut propuneri în sensul modificării acestuia.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că modificările la 
legislaţia cu privire la fondul forestier se fac la mai puţin de 3 ani de 
la ultimele schimbări şi a cerut ca noua formă a codului silvic să se 
elaboreze în aşa fel încât aceasta să dureze mai mult. O astfel de lege 
nu se construieşte pe interese. 

Domnia sa a cerut ca în noua formă să se aibă în vedere 
elementele de gestionare a pădurilor, să se analizeze atent elementele 
care vizează sectorul privat al pădurilor şi ce înseamnă sectorul 
public. Un astfel de act normativ trebuie să aibă o valabilitate minimă 
de 7-10 ani. 

Punctele de vedere diferite trebuie armonizate şi trebuie avută în 
vedere şi experienţa din alte state.  
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Domnul Ion Tabugan a arătat că dezbaterile generale la acest 
proiect de act normativ vor continua şi a cerut noi propuneri care să 
ducă la îmbunătăţirea formei finale a codului silvic. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 martie 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 17 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan 
Ion, Avram Marian, Alecu Valeriu, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu 
Mircia, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără 
Valeriu, Tărâţă Culiţă. Domnul deputat Nicolae Jolţa l-a înlocuit pe 
domnul deputat Stelian Fuia.  

La lucrările comisiei au absentat deputaţii: Antochi Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Holban Titi, Horj 
Pavel, Mocanu Vasile, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, 
Surupăceanu Mugurel, Ţurcanu Florin, aflaţi în protest parlament.  

Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

Au continuat dezbaterile generale asupra Proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 
(PL.x 573/2011). 

 
  

PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

Adrian Rădulescu      Marian Avram  
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