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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 27, 28, 29 şi 30 ianuarie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27, 28, 29 şi 
30 ianuarie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 – Codul Silvic (dezbateri generale; PLx. 
580/2013). 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în judeţul Neamţ. 
Ordinea de zi a şedinţei din  ziua de 27 ianuarie 2014 a fost 

următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.46/2008 – Codul Silvic (dezbateri generale; PLx. 
580/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 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, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, 
Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, 
Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Lucia Ana Varga – ministru delegat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Culiţă Tărâţă – preşedinte, Consiliul Judeţean Neamţ; 
- domnul George Lazăr – prefect, judeţul Neamţ; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

Au avut loc dezbateri generale asupra proiectului de lege aflat pe 
ordinea de zi. 

Şedinţa din data de 28 ianuarie 2014, a început la ora 930 şi a  avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 – Codul Silvic (dezbateri generale; PLx. 
580/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 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, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, 
Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, 
Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Lucia Ana Varga – ministru delegat pentru ape, păduri şi 

piscicultură, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice; 
- domnul Culiţă Tărâţă – preşedinte, Consiliul Judeţean Neamţ; 
- domnul George Lazăr – prefect, judeţul Neamţ; 
- domnul Ioan Seceleanu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Ovidiu Badea – director ştiinţific, Institutul de Cercetări 

Agricole şi Silvice Bucureşti;  
- domnul Viorel Marinescu – şef lucrări, Facultatea de silvicultură  - 

Universitatea Braşov; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice; 
- domnul Gheorghe Mohanu – director, Regia Naţională a Pădurilor - 

Romsilva; 
- domnul Doru Gherghel – director, Direcţia Silvică Neamţ; 
- domnul Ovidiu Mărcuţianu – director comercial, Direcţia Silvică 

Neamţ;  
- domnul Viorel Ghelasă – director tehnic, Direcţia Silvică Bacău; 
- domnul Töke Istvan – preşedinte executiv, Federaţia NOSTRA 

SILVA; 
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- domnul prof. univ.dr. Radu Rey;  
- domnul Vlad Marcoci – deputat;  
- domnul Nicolae Ţucunel – preşedinte, ASFOR; 
- domnul Dănuţ Frunza – vicepreşedinte, ASFOR; 
- domnul Cristian Bălănescu – preşedinte, ASFOR – Filiala Neamţ; 
- domnul Dorel Fekete – director, Asociaţia Administratorilor de 

Păduri;  
-  domnul Dorel Vasile Pungă – preşedinte,Asociaţia procesatorilor 

de lemn Valea Muntelui; 
- domnul Ovidiu Geo Niţă – primar, Comuna Borca, judeţul  Neamţ; 
- domnul Cristinel Gheorghiu – primar, Comuna Farcaşa, judeţul 

Neamţ; 
- domnul Petru Baia - primar, Comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ; 
- domnul Iulian Găină – primar, Comuna Tarcău, judeţul Neamţ; 
- domnul Ilie Nevoie – şef ocol, Ocolul silvic Borca, judeţul Neamţ; 
- domnul Costel Bucur – director program, WWF România; 
- domnul Radu Grigore Vlad – coordonator programe forestiere, 

WWF România. 
Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei, a prezentat 

ordinea de zi şi pe membrii comisiei şi a menţionat că a devenit deja o 
preocupare constantă a Comisiei de agricultură ca unele şedinţe să se 
desfăşoare în teritoriu, în funcţie de domeniul analizat. Această modalitate 
permite membrilor comisiei să cunoască în mod direct aspecte concrete din 
activitatea supusă dezbaterii, problemele cu care se confruntă fermierii sau 
lucrătorii din domeniul respectiv şi se oferă şi o imagine a modului în care 
acţionează comisia în ansamblul ei pentru a perfecţiona cadrul legislativ şi 
a-l adapta la nevoile celor implicaţi efectiv în diferite activităţi. 

Domnul Culiţă Tărâţă, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, a 
apreciat preocuparea Comisiei pentru agricultură a  Camerei Deputaţilor 
pentru sectorul silviculturii şi a subliniat că judeţul Neamţ este un teritoriu 
cu o pondere mare a suprafeţelor acoperite de păduri şi zone submontane în 
care activitatea din silvicultură reprezintă un domeniu important. Important 
este ca forma finală a codului silvic să fie una acceptată de toată lumea şi 
să ajute la dezvoltarea domeniului forestier.  

 Doamna Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru ape, păduri şi 
piscicultură, a subliniat că proiectul noului cod silvic a ajuns în Comisia 
pentru agricultură a Camerei Deputaţilor după ce a fost dezbătut în Senat, 
iar Comisia pentru agricultură şi cea juridică ale Camerei Deputaţilor 
trebuie să finalizeze raportul pentru noul cod silvic. Forma aflată acum în 
dezbatere a fost discutată cu toţi reprezentanţii asociaţiilor din domeniul 
silvic şi este o formă acceptată de cei implicaţi în domeniu, în măsură să 
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răspundă problemelor pe care silvicultura le are. Forma actuală a fost 
îmbunătăţită şi din punct de vedere tehnic. 

Domnia sa a prezentat şi unele neajunsuri care trebuie eliminate 
rapid. Tăierile ilegale au un efect devastator asupra pădurii. Se taie mult, de 
către cine nu trebuie şi a reamintit, în acest sens, rezultatele controalelor 
făcute de către Curtea de Conturi a României, care a aproximat  la 80 
milioane de metri cubi masă lemnoasă tăiată ilegal, cu o valoare estimată la 
5 miliarde de euro, un prejudiciu imens şi inacceptabil. 

Către cabinetul ministrului au fost trimise mii de plângeri. S-au 
descoperit tăieri ilegale de proporţii. În judeţul Argeş au fost tăiate la ras 
915 ha de pădure într-o proprietate privată, iar în judeţele Cluj, Alba, 
Bihor, Bacău, Maramureş, Giurgiu au fost descoperite tăieri ilegale atât la 
proprietarii privaţi, cât şi la proprietarii de stat. 

Aceste fenomene au creat probleme majore comunităţilor din zonele 
respective.  

A arătat că este îngreunat accesul la aceste resurse al producătorilor 
locali de mobilă, fapt ce stagnează crearea de noi locuri de muncă. Sunt 
firme care lucrează ilegal, obţin autorizaţii de exploatare pe care apoi nu le 
mai respectă. A menţionat că Romsilva profită de poziţia pe care o deţine şi 
ia pentru exploatare parcelele cele mai accesibile. A cerut ca firmele care 
au dovedit că lucrează corect să fie susţinute, şi să se urmărească să nu se 
degradeze pădurea din cauza activităţilor de exploatare. Ar trebui să se 
rezolve într-un fel şi situaţia proprietarilor de păduri din parcurile naturale, 
care nu au beneficii de pe urma exploatării, fapt ce ar trebui compensat 
cumva. Sunt aproximativ 500.000 de hectare care nu au paza asigurată şi 
trebuie găsită o soluţie, măcar pentru cei care au până la 30 ha de pădure. 
Trebuie gândit şi un sistem de compensaţii pentru cei care au grijă de 
pădure. De asemenea, având în vedere că Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva trebuie să mai retrocedeze aproximativ un milion de hectare de 
pădure, este nevoie de un program de reaşezare a personalului din 
Romsilva în funcţie de modificările survenite în totalul suprafeţelor 
administrate de regie. Să se aibă în vedere dreptul de preempţiune la 
vânzarea lemnului către fabricile de mobilă, urmărindu-se ca lemnul să fie 
valorificat superior. Să se ţină cont de bunele practici şi de experienţa în 
domeniu a ţărilor din  jurul nostru. Sunt în acest moment prea multe firme 
în domeniul exploatării pădurilor, nu există un cadastru forestier, care este 
absolut necesar.  

În perioada următoare va veni în faţa lucrătorilor din domeniul silvic 
şi a proprietarilor de păduri cu o strategie forestieră, pentru că nu ştim ce 
avem de făcut în viitorii 10 ani în acest domeniu. Prin reaşezarea lucrurilor 
pe un făgaş normal se pot crea locuri de muncă şi dezvoltare economică de 
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durată. A arătat că se va recurge la măsurarea lemnului exploatat şi se va 
renunţa la estimarea lemnului exploatat. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Tinel 
Gheorghe, Vasile Mocanu, Ioan Cristian Chirteş, Ion Tabugan, Gavril 
Mîrza, Stelian Nechita Dolha, precum şi domnii Nicolae Ţucunel, 
preşedinte ASFOR, Iulian Găină, primar comuna Tarcău, Ovidiu Geo Niţă, 
prima comuna Borca, Petru Baia, primar comuna Poiana Teiului, care au 
prezentat problemele cu care se confruntă în teritoriu şi au cerut clarificarea 
unor prevederi legate de exploatarea pădurilor. 

Domnul deputat Vlad Marcoci – a subliniat că pentru drumuri 
forestiere trebuie făcute propuneri concrete şi a cerut autorizarea de către 
organele locale a execuţiei drumurilor forestiere. A cerut ca execuţia 
drumurilor forestiere să fie sprijinită de administraţiile locale, care au 
posibilitatea accesării fondurilor europene.  

A cerut ca şefii de ocoale silvice să fie numiţi şi după consultarea 
organelor administraţiei publice locale.  

Domnul Dorel Fekete, director al AAP, a prezentat poziţia ocoalelor 
silvice  private şi a administratorilor şi proprietarilor de păduri. Fondul 
forestier ar trebui privit ca un tot unitar. În acest sens organizaţiile pe care 
le reprezintă au prezentat propuneri care au fost analizate în dezbaterile din 
Senat, iar multe au fost preluate ca amendamente. A cerut să se acorde 
atenţie modului în care se distribuie şi se vând documentele care însoţesc 
masa lemnoasă exploatată şi livrată.  

Domnul Ovidiu Badea, director ştiinţific ICAS, a atras atenţia asupra 
cercetării în domeniul silviculturii. A cerut clarificarea statutului pe care 
ICAS îl va avea în perioada următoare şi a evidenţiat necesitatea asigurării 
unor fonduri pentru activitatea ştiinţifică. 

Domnul Ion Seceleanu, vicepreşedinte ASAS, a semnalat unele 
contradicţii care ar exista între anumite articole din proiectul viitorului cod 
silvic şi a reamintit că au fost purtate discuţii pe articole din proiectul de 
lege. A cerut să se ţintă cont de condiţiile concrete din ţară, şi să nu se vină 
cu propuneri preluate din legislaţia altor state, pentru că specificul naţional 
este diferit. A sesizat că se constată o discriminare pozitivă  pentru 
proprietatea publică a statului, în defavoarea particularilor. A cerut 
tratament egal între stat şi privat şi a menţionat că, dacă în mediul privat 
ocoalele silvice au personalitate juridică, de ce n-ar avea acelaşi tratament 
şi ocoalele silvice de stat ?  

Domnul Gheorghe Mohanu, director în RNP, a prezentat poziţia 
Romsilva faţă de modificările la codul silvic şi a făcut unele precizări în 
legătură cu aspectele semnalate în dezbateri.  
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Domnul Töke Istvan – a sesizat că, într-un fel, proprietatea privată 
este exploatată de către stat, prin taxe, impozite şi alte impuneri. Nu crede 
că este bine ca proprietarii să fie obligaţi să vândă lemnul în anumite 
condiţii. A cerut acordarea de compensaţii pentru proprietarii care au 
păduri în arii protejate.  

Domnul Radu Rey, profesor universitar a cerut o analiză aprofundată 
a zonei montane, care să fie tratată ca un sistem complex, agroforestier, 
pentru care să se găsească nişte soluţii acceptabile şi cumulate cu alte 
măsuri.  

Domnul Viorel Ghelasă, director, DSB, a cerut crearea unui cadru 
legislativ adecvat şi a arătat că este necesară revizuirea articolului care 
limitează la 50% vânzarea lemnului pe picior.  

Domnul Costel Bucur, director programe WWF România, a apreciat 
modul în care s-a lucrat la proiectul codului silvic ca fiind unul transparent, 
cu participarea largă a reprezentanţilor societăţii civile.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 ianuarie 2014, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 – Codul Silvic (dezbateri generale; PLx. 
580/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 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, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, 
Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, 
Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Lucia Ana Varga – ministru delegat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Culiţă Tărâţă – preşedinte Consiliul Judeţean Neamţ; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
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Au continuat dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul Silvic (PLx. 
580/2013). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 ianuarie 2014, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 – Codul Silvic (dezbateri generale; PLx. 
580/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 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, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, 
Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, 
Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Lucia Ana Varga – ministru delegat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Culiţă Tărâţă – preşedinte Consiliul Judeţean Neamţ; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
Au continuat dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul Silvic (PLx. 
580/2013). Au fost analizate amendamentele formulate. 

 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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