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             Nr.4c-4/316 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 iunie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17, 18 şi 
19 iunie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 580/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x346/2013/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind clasificarea 
fermelor şi exploataţiilor agricole (raport; Pl.x 430/2013). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol              
(raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 89/ 2014). 

6. Aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei - la 
solicitarea Biroului Permanent. 

Lucrările şedinţei din data de 17 iunie 2014 au început la ora 1400 
şi au avut următoarea ordine de zi: 
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 580/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x346/2013/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind clasificarea 
fermelor şi exploataţiilor agricole (raport; Pl.x 430/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, 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, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu 
Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin,Varga Ana Lucia. Au absentat, motivat, 
domnul deputat Daniel Constantin şi domnul deputat Ioan Dîrzu, aflat în 
concediu de odihnă. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent 
nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
- doamna Doina Pană - ministru delegat pentru ape, păduri şi 

piscicultură; 
- domnul Nagy Peter Tamas - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cătălin Diaconescu - secretar de stat, Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice; 
- domnul Viorel Muscalu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
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- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Luminiţa Jâjâie – director,  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

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

- domnul Daniel Dicu - şef serviciu, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice; 

- domnul Ovidiu Ionescu – profesor, Universitatea Transilvania – 
Facultatea de  Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov; 

- domnul Mihai Toader – consilier, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice; 

- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Neculai Şelaru – director, Asociaţia Generală a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România - AGVPS. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 
(PL.x346/2013/2014). 

Domnul Viorel Muscalu, şef serviciu în cadrul MFP, a prezentat 
punctul de vedere al Guvernului, care are unele obiecţiuni referitoare la 
aspecte legate de salarizarea personalului. 

S-a propus amânarea analizei, până la clarificarea problemelor 
legate de finanţarea unor structuri propuse a fi înfiinţate. Propunerea a 
fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 24 de voturi pentru amânare şi 
10 voturi împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic (PL.x 
580/2013). 

Domnul deputat Ion Tabugan, raportor - a prezentat proiectul de 
lege. 
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Doamna Doina Pană, ministru delegat pentru ape, păduri şi 
piscicultură, a prezentat punctul de vedere al Guvernului şi a clarificat 
aspectele referitoare la modificările propuse. 

Domnul deputat Cristian Chirteş – a afirmat că forma proiectului 
de lege privind Codul silvic prezentată în comisiei este rezultatul muncii 
tuturor deputaţilor din comisie şi a cerut să se acorde mai multă atenţie 
protejării proprietăţii private. 

Doamna deputat Lucia Varga – a cerut să se ţină cont şi de forma 
iniţială, pe care Guvernul a trimis-o către Senat, pentru că acolo se 
propun măsuri radicale, care să ducă la îmbunătăţirea situaţiei din 
sectorul silvic. 

A solicitat o poziţie clară din partea Guvernului, pentru că, între 
timp, la Senat au fost aprobate modificări care au schimbat forma 
proiectului de lege pe care l-a promovat atunci când era ministru delegat 
al apelor, pădurilor şi pisciculturii. 

A cerut să se acorde drept de preempţiune producătorilor locali de 
mobilă, care asigură locurile de muncă, iar lemnul care se exploatează să 
fie vândut din depozite, măsurat, şi nu pe picior, aşa cum se procedează, 
în cea mai mare parte, acum. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a afirmat că dezbaterile trebuie 
axate pe textul primit de la Senat, la care au fost aduse amendamente, 
care au fost analizate în subcomisia constituită în scopul îmbunătăţirii 
formei finale a proiectului de lege privind modificarea Codului silvic. 

Doamna Doina Pană, ministru delegat pentru ape, păduri şi 
piscicultură a arătat că forma proiectului de lege pe baza căreia se poartă 
dezbaterile din comisie este rezultatul unor consultări atente a tuturor 
factorilor angrenaţi în sectorul silvic şi în producţia de mobilă. 

Atitudinea ministerului pe care-l conduce este una hotărâtă de 
stopare a tăierilor ilegale, a jafului din pădurile româneşti, iar metodele 
pe care le va utiliza în viitor vor include şi aplicaţii care să urmărească în 
sistem informatic traseul materialului lemnos, de la exploatare până la 
utilizatorul final, care să stopeze evaziunea şi furtul în domeniu. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a prezentat un istoric al 
dezbaterii Codului silvic, care a ţinut seama şi de modificările survenite 
în structura de proprietate şi a atras atenţia asupra pericolului ca unele 
structuri silvice să fie politizate. A cerut să se evite reglementarea 
excesivă şi să se acorde importanţă gestionării raţionale a pădurilor, 
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inclusiv a celor din categoria păşunilor împădurite. A cerut ca furtul din 
pădure să fie tratat ca oricare alt furt şi pedepsit ca atare. A arătat că este 
necesar discernământul în analizarea măsurilor care vor fi adoptate şi să 
se evalueze just măsurile care se aplicau până în anul 1989 şi care si-au 
dovedit eficienţa. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul preliminar 

întocmit de comisie. 
În ansamblu, proiectul de raport preliminar a fost votat cu 

majoritate. S-au înregistrat 14 voturi pentru şi 9 abţineri. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic (Pl.x280/2013). 

Domnul deputat Liviu Harbuz a prezentat stadiul în care se află 
proiectul de raport şi a precizat că o subcomisie formată din membri ai 
comisiei a elaborat, pe baza propunerii legislative şi a amendamentelor 
formulate, o formă care să fie analizată în comisie. Au urmat dezbateri 
pe articole. În ansamblu, proiectul de raport preliminar a fost aprobat cu 
majoritate. S-au înregistrat 33 de voturi pentru şi 3 abţineri. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole (Pl.x 430/2013). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. Propunerea a 
fost votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 iunie 2014, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol              
(raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 89/ 2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, 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, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu 
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Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin,Varga Ana Lucia. Au absentat, motivat, 
domnul deputat Daniel Constantin şi domnul deputat Ioan Dîrzu, aflat în 
concediu de odihnă. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent 
nemotivat.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nagy Peter Tamas - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (PL.x 89/ 2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de 
lege.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 iunie, începând cu 
ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei - la 
solicitarea Biroului Permanent. 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, 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, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu 
Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin,Varga Ana Lucia. Au absentat, motivat, 
domnul deputat Daniel Constantin şi domnul deputat Ioan Dîrzu, aflat în 
concediu de odihnă. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent 
nemotivat.  
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Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nagy Peter Tamas - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
Au urmat dezbateri. S-a propus ca analiza să fie reluată în şedinţa 

viitoare. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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