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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 29 iunie 
2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea si analiza Proiectului de Lege privind stabilirea 
unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor 
intra-comunitare de materiale lemnoase (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; PL. x 477/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii 
şi servicii; PL.x 398/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri 
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (raport; PL.x 
405/2015).  

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică 
Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, 
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, 
Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 
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Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 
- domnul Florin Ionuţ Barbu – director general, Agenţia 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare; 
- domnul Radu Zaharia – director general, Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Turismului; 
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- domnul Sabin Bratu – şef serviciu, Regia Naţională a Pădurilor 

– Romsilva; 
- doamna Mihaela Iagăr – vicepreşedinte, Institutul Naţional de 

Statistică; 
- domnul Ovidiu Ionescu – consilier, Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 
- domnul Ciprian Pahonţu – consilier, Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva; 
- doamna Raluca Constantinescu – consilier, Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Turismului; 
- domnul Dorel Fechete – director executiv, Asociaţia 

Administratorilor de Păduri – A.A.P; 
- domnul Constantin Tobescu – vicepreşedinte, Federaţia Nostra 

Silva; 
- domnul Nicolae Ţucunel – preşedinte, Asociația Forestierilor 

din România - ASFOR; 
- domnul Dan Trifu – vicepreşedinte, Fundaţia ECO-CIVICA; 
- domnul Florin Grădinariu – preşedinte, Asociaţia BIOSILVA; 
- doamna Veronica Toza – director general, Asociaţia 

PROFOREST. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

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

stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a 
livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase (PL. x 477/2015). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a propus respingerea acestuia.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.insse.ro%2F&ei=YoeTVdvbK4GqUaWej6gC&usg=AFQjCNEhpWx2V9C_SpIQ5e8NF8ib_nF_8w&bvm=bv.96952980,d.d24
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.insse.ro%2F&ei=YoeTVdvbK4GqUaWej6gC&usg=AFQjCNEhpWx2V9C_SpIQ5e8NF8ib_nF_8w&bvm=bv.96952980,d.d24
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Domnul deputat Liviu Harbuz – a afirmat că, din dezbaterile 
anterioare, purtate în legătură cu proiectul de lege menţionat s-a ajuns 
la concluzia că acesta trebuie respins. A făcut un apel la toţi cei cu 
atribuţii în domeniu pentru a lansa o strategie cuprinzătoare în 
domeniul forestier, un document care să fie un instrument de lucru 
pentru legislativ, încât viitoarele acte normative să fie atent elaborate şi 
să se circumscrie obiectivelor şi direcţiilor generale stabilite pentru 
acest domeniu. 

Domnul Nicolae Ţucunel, preşedinte ASFOR, a mulţumit pentru 
poziţia adoptată de membrii comisiei şi a asigurat că această decizie va 
fi în sprijinul activităţii celor aproximativ 12.000 de firme din 
domeniu, în care activează circa 50.000 de angajaţi.  

Domnul Dan Popescu, secretar de stat în MMAP, a precizat că se 
lucrează la un proiect de strategie în domeniul forestier, împreună cu 
reprezentanţi ai MECT.  

Domnul Nini Săpunaru – a cerut ca, pe parcursul elaborării 
acestei strategii, să se ţină o legătură strânsă cu membrii Comisiei 
pentru agricultură, iar forma finală să fie trimisă şi către comisie, 
pentru ca experienţa specialiştilor din comisie să fie valorificată. 

A propus respingerea. Propunerea de respingere a Proiectului de 
Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea 
exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase (PL. 
x 477/2015) a fost votată în unanimitate.  

În continuare a fost dezbătut, pe articole, Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 
privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie (PL.x 398/2013). Au fost analizate art. 27 şi art. 28 din 
proiectul de lege. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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