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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 10 şi 12 noiembrie 2015
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10 şi
12 noiembrie 2015, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea
Gărzilor forestiere (raport comun cu Comisia pentru muncă şi
protecţie socială; PLx. 717/2015).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de
protecţie (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic; PLx 176/2015).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic al României (raport
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx 705/2015).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic; Plx 552/2015).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de
clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi
raportarea preţurilor acestora (raport; PLx 662/2015).
6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi
funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (raport; PLx. 660/2015).

Lucrările şedinţei din ziua de 10 noiembrie 2015 au avut
următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea
Gărzilor forestiere (raport comun cu Comisia pentru muncă şi
protecţie socială; PLx. 717/2015).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de
protecţie (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic; PLx 176/2015).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic al României (raport
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx 705/2015).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic; Plx 552/2015).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de
clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi
raportarea preţurilor acestora (raport; PLx 662/2015).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 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 ViorelMarian, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile,
Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 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.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind
înfiinţarea Gărzilor forestiere (PLx. 717/2015).
Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei, a precizat
că proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Actul normativ are ca
obiect de reglementare înfiinţarea Gărzilor forestiere prin
reorganizarea Comisariatelor de regim silvic şi cinegetic.
Au urmat dezbateri.
Au luat cuvântul domnii deputaţi Tinel Gheorghe, Ioan-Cristian
Chirteş, Ion Tabugan, Ioan Munteanu, Nini Săpunaru care au formulat
amendamente la proiectul de lege.
S-a propus amânarea analizei pentru două săptămâni şi
constituirea unei subcomisii care să vină cu propuneri de îmbunătăţire
a textului proiectului de lege. Propunerea a fost aprobată în
unanimitate. Din subcomisie vor face parte domnii deputaţi Tinel
Gheorghe, Laza Liviu Matiuţă, Ioan Cristian Chirteş şi Ion Tabugan.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele
forestiere de protecţie (PLx 176/2015).
Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei a precizat
că proiectul de lege a fost aprobat în Senat, iar Comisia pentru mediu
şi echilibru ecologic, care l-a analizat pe fond, a întocmit un preraport.
Domnul deputat Tinel Gheorghe, raportor, a subliniat că
propunerea legislativă aflată în dezbatere are în vedere completarea
unor prevederi stabilite de iniţiatorul iniţial al legii, precum şi
adaptarea Legii nr. 289/2002 la necesităţile în schimbare ale societăţii
româneşti. Legea intrată în vigoare acum 13 ani avea rolul de a realiza
perdele forestiere de protecţie şi să asigure elementele care să
reglementeze această problemă. A afirmat că trebuie găsită soluţia la
această problemă, iar Guvernul trebuie să vină cu măsuri de sprijin
pentru proprietarii de teren.
A cerut lămuriri în legătură cu posibilitatea ca prin PNDR să fie
alocate fonduri pentru acest domeniu.
Domnul deputat Petre Daea – a precizat că va vota pentru
respingerea acestei propuneri legislative.
În acest moment, problematica perdelelor forestiere este
reglementată, s-au alocat bani, s-a asigurat suportul logistic, dar
rezultatele în urma acestor acţiuni convergente nu se văd.
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Domnul deputat Vasile Iliuţă – a afirmat că legislaţia este
cuprinzătoare şi suficientă pentru a realiza perdelele forestiere de
protecţie. Trebuia clarificat regimul juridic al terenului.
Domnii deputaţi George Scarlat, Dumitru-Verginel Gireadă, Ion
Bălan, Ion Tabugan au afirmat că trebuie îmbunătăţit cadrul legislativ
pentru a reglementa toate aspectele legate de proprietatea asupra
terenurilor, de finanţare şi de rolul organelor centrale în realizarea
perdelelor forestiere de protecţie.
Membrii comisiei au hotărât constituirea unei subcomisii
formată din specialişti în silvicultură şi reluarea dezbaterilor peste
două săptămâni. Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic al României (Plx
705/2015).
Domnul deputat Laza Liviu Matiuţă, raportor, a prezentat
propunerea legislativă.
Au urmat dezbateri.
Domnul Dan Popescu, secretar de stat în MMAP, a precizat că
Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan
Cristian Chirteş şi Tinel Gheorghe. S-a propus respingerea.
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 33 de voturi
pentru şi 1 abţinere.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006 (Plx 552/2015).
Domnul Dan Popescu, secretar de stat în MMAP, a precizat că
Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Au luat cuvântul domnii deputaţi Costel Şoptică şi Tinel
Gheorghe. S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost
aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea
activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea
sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine,
monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora (PLx 662/2015).
Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul
de lege şi a propus ca dezbaterile să fie amânate pentru ca la analiză să
participe şi reprezentanţii ministerului agriculturii care răspund de
acest domeniu.
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 noiembrie 2015
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi
funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (raport; PLx. 660/2015).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 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 ViorelMarian, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile,
Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 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.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea
şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PLx. 660/2015).
Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de
lege.
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a
precizat că este vorba de adaptarea în legislaţia internă a unor
regulamente europene. Trebuie trecute foarte clar obiectivele.
Domnul deputat Nini Săpunaru – a apreciat că este o lege destul
de importantă. A propus să se constituie o subcomisie care să
pregătească forma finală în două săptămâni. Din subcomisie vor face
parte domnii deputaţi George Scarlat, Vasile Iliuţă, Toader Dima şi
Ion Bălan.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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