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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 13.03.2017 
Nr. 4c-4/145 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 7, 8 și 9 martie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
în zilele de 7, 8 și 9 martie 2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (raport comun cu 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru 
muncă și protecție socială; PLx 270/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (raport comun cu Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx 112/2017). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor legi referitoare la proprietatea 
privată asupra unor terenuri (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 535/2016). 
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4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/ 
2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea 
fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor (raport; PLx 395/2016). 

5. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (raport; PLx 371/2016). 

6. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor 
natural protejate (aviz; PLx 139/2017). 

7. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru 
prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind 
unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele 
încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat 
la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(aviz; PLx 141/2017). 

8. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (dezbateri generale, raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
162/2014). 

9. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (dezbateri generale; raport 
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comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
23/2017). 

Lucrările şedinţei din ziua de 7 martie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (raport comun cu 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru 
muncă și protecție socială; PLx 270/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (raport comun cu Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx 112/2017). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor legi referitoare la proprietatea 
privată asupra unor terenuri (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 535/2016). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/ 
2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea 
fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor (raport; PLx 395/2016). 

5. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (raport; PLx 371/2016). 

Au fost prezenţi 24 de deputați, membri ai Comisiei.  
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 Au participat ca invitați: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Istrate Ștețco – secretar de stat, Ministerul Apelor 

și Pădurilor; 
- doamna Adi Croitoru – director, Ministerul Apelor și 

Pădurilor, 
- doamna Andreea Ciobanu – consilier juridic, Agenția 

Domeniilor Statului. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea unor legi referitoare la 
proprietatea privată asupra unor terenuri (PLx 535/2016). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectul de lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport 
comun de respingere. Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-
au înregistrat 22 de voturi pentru și 2 abțineri.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege 
pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea 
fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor (PLx 395/2016). 

S-a propus amânarea analizei pentru două săptămâni, 
pentru clarificarea unor termeni. Propunerea de amânare a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 18 voturi pentru și 6 abțineri.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege 
pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (PLx 371/2016). 
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Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectul de lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea întocmirii unui 
raport favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi 
pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PLx 270/2016). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectul de lege.  

Domnul Istrate Ștețco, secretar de stat în MAP, a prezentat 
poziția ministerului pe care-l reprezintă și  a precizat că numărul 
de posturi care ar rezolva problema este de 1005, corespunzător la 
un comisar pentru aproximativ 12.000 ha de pădure.  

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport 
preliminar de adoptare, cu amendamente. Propunerea a fost votată 
în unanimitate.  

Membrii comisiei au aprobat, în unanimitate, întocmirea 
unui raport comun cu amendamente, pentru Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli (PLx 
112/2017). 

Lucrările în ședință au continuat în ziua de 8 martie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (dezbateri generale, raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
162/2014). 
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2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (dezbateri generale; raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
23/2017). 

Au fost prezenţi 24 de deputați, membri ai Comisiei.  
Au participat ca invitați:  
- domnul Istrate Ștețco – secretar de stat, Ministerul Apelor 

și Pădurilor; 
- domnul Dănuț Iacob – director, Ministerul Apelor și 

Pădurilor; 
- domnul Cornel Șerb – director tehnic, Institutul Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"; 
- domnul Codruț Bîlea – director, Regia Națională a 

Pădurilor - ROMSILVA; 
- domnul Constantin Corduneanu - șef serviciu, Regia 

Națională a Pădurilor - ROMSILVA; 
- domnul Mircea Vintilescu – vicepreședinte, Asociaţia 

Profesioniştilor în Protecţia Mediului Înconjurător; 
- domnul Marian Stoicescu – președinte, Federația pentru 

Apărarea Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Gavrilescu – președinte, Progresul 

Silvic; 
- domnul Gabriel Stanciu – președinte, Asociația 

Administratorilor de Păduri din România; 
- domnul Dan Trifu – vicepreședinte, EcoCivica; 
- domnul Cătălin-Constantin Tobescu – vicepreședinte, 

Federația Proprietarilor de Păduri – Nostra Silva; 
- domnul Petru Boghean – secretar general, Asociația 

Forestierilor București; 
- domnul Silviu Geană – lider, Federația SILVA; 
- domnul Alexa Vasile – președinte, Federația 

CARPATISA; 
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- domnul Valentin Sălăgeanu – coordonator campanie, 
GREENPEACE România; 

- domnul Ionuț Apostol – director campanie, 
GREENPEACE România; 

- domnul Octavian Berceanu – consultant, GREENPEACE 
România; 

- domnul Csibi Magor – director, WWF-România; 
- doamna Antoanela Costea – manager proiect, WWF-

România; 
- domnul Liviu Cioineag – director, Federația Coaliția 

Natura 2000; 
- doamna Veronica Toza – consilier juridic, Agent Green;  
- domnul Adrian Crețu - membru, Asociația Proprietarilor 

de Fond Forestier din România. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele comisiei. 
S-a trecut la analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PLx 162/2014) și a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice ( PLx 23/2017). 

Domnul Istrate Ștețco, secretar de stat în MAP, a prezentat 
stadiul lucrărilor la elaborarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii Marian 
Stoicescu, președinte, AAP, Silviu Geană, liderul sindicatelor 
SILVA, Mircea Vintilescu, vicepreședinte, APPMI, Veronica 
Toza, consilier juridic, Agent Green, Valentin Sălăgeanu, 
coordonator campanie, GREENPEACE România, Gabriel 
Stanciu, președinte, AAP, Antoanela Costea, manager proiect, 
WWF-România, Alexa Vasile, președinte, Federația 
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CARPATISA, Gheorghe Gavrilescu, președinte, Progresul 
SILVIC, Octavian Berceanu, consultant, GREEANPEACE 
România, Cătălin-Constantin Tobescu, vicepreședinte, FPP–
Nostra Silva care au subliniat importanța dezbaterilor organizate 
până acum și au atras atenția asupra limitelor în care 
reglementarea trebuie făcută, pentru că, dacă va interveni o 
suprareglementare, se vor înregistra blocaje greu de depășit într-un 
timp rezonabil. Au atras atenția asupra faptului că se aplică 
amenzi și acolo unde nu există prejudiciu de mediu. S-a insistat ca 
amendamentele formulate în perioada anterioară să fie preluate în 
forma finală și să se dezbată în ședința comisiei în care se vor 
desfășura dezbaterile pe articole.  

S-a atras atenția în legătura cu modul în care trebuie tratate 
zonele declarate arii protejate, care necesită un alt mod de 
abordare pentru menținerea lor ca zone cu rol special.  

Domnul deputat Ion Tabugan  a cerut ca atât ordonanța, cât 
și Legea nr. 171/2010 trebuie să aducă un plus privind conservarea 
fondului forestier național. 

A susținut că toate legile cu privire la fondul forestier 
trebuie corelate și armonizate. Domnia sa a afirmat că „nu ne 
putem juca nici cu viața oamenilor care apără pădurea, dar nici nu-
i putem denigra. Trebuie să reglementăm de așa manieră încât să 
asigurăm continuitatea  fondului forestier”. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a atras atenția în legătură 
cu corelarea prevederilor, încât să nu fie sancționate într-un fel 
faptele într-o lege și, altfel, în alta. A afirmat că trebuie schimbat 
ceva și în activitatea silvicultorilor, pentru că, de la rolul de 
producție, economic, rolul pădurii s-a deplasat către funcția de 
mediu. A cerut  să se aibă în vedere și rolul celor care avizează și 
aprobă diferite măsuri.  

Domnul deputat Cristian Ghinea  a afirmat că argumentul 
că nu este necesar să se dea sancțiuni pentru personalul silvic, care 
trebuie sancționat doar pe linie disciplinară, nu se susține și a 
întrebat câte sancțiuni s-au dat pe linie administrativă până acum.  
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Domnul deputat Corneliu Olar  a subliniat că dreptul la 
proprietatea privată este sfântă, consfințit de Constituție și a cerut 
ca deciziile privind exploatarea lemnului să cadă mai mult în 
sarcina consiliilor locale, care știu mai bine care sunt necesitățile 
de consum, dar și cerințele de utilizare a resurselor locale pentru 
dezvoltarea economică a comunităților locale.  

Domnul deputat Ioan Munteanu a apreciat activitatea 
desfășurată de reprezentanții MAP și a cerut ca problemele care au 
mai apărut în dezbateri să fie centralizate și clarificate în așa fel 
încât în ședința din 15 martie 2017 să se poată trece în etapa finală 
a dezbaterilor, cea pe articole.  

A cerut ca membrii comisiei să cunoască bine 
amendamentele și să se respecte procedurile parlamentare.  

A subliniat că, până acum, nu a răspuns unor întrebări ale 
jurnaliștilor tocmai din respect pentru activitatea pe care toți cei 
implicați au desfășurat-o și a dat asigurări că toată această muncă 
are drept scop principal nu tăierea pădurilor, nu eliminarea 
contravențiilor sau diminuarea valorii acestora, ci să se protejeze 
fondul forestier național.  

Lucrările în ședință au continuat  în ziua de 9 martie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor 
natural protejate (aviz; PLx 139/2017). 

2. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru 
prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind 
unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele 
încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat 
la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, 
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precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(aviz; PLx 141/2017). 

3. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx 23/2017) şi 
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (PLx 162/2014). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Magyar Lorand-Balint a fost absent. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului 
ariilor natural protejate (PLx 139/2017). 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 
pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, 
privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în 
contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma 
sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, 
ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PLx 141/2017). 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

A urmat studiu individual asupra Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
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stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx 23/2017) şi 
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (PLx 162/2014). 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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