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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 15.10.2018 
Nr. 4c-5/579 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2018 

 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26 
și 27 septembrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza în procedură de urgență, a cererii de 
reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere  
(reexaminare  la solicitarea Președintelui României, raport comun cu: 
Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 717/2015). 

2.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului 
public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere 
pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin.(1) din 
Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 (raport:  PLx 203/2018). 

3.Dezbaterea și avizarea în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul 
marin (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
451/2018). 
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4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx 464/2018). 

5.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (raport: Plx. 411/2016). 

6.Analiza proiectului de Hotărâre pentru modificarea și 
completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 715/2017. 

7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul 
pescuitului și acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx 145/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 25 septembrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea şi analiza în procedură de urgență, a cererii de 

reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere  
(reexaminare  la solicitarea Președintelui României, raport comun cu: 
Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 717/2015). 

2.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului 
public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere 
pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin.(1) din 
Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 (raport:  PLx 203/2018). 

3.Dezbaterea și avizarea în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul 
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marin (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
451/2018). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx 464/2018). 

5.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (raport: Plx. 411/2016). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei.  

Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Liliana Mincă, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

pentru Protecția Consumatorilor; 
-domnul Octavian Ilisoi, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-doamna Camelia Stuparu, director, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-doamna Adi Croitoru, director Ministerul Mediului; 
-domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
-domnul Robert Chioveanu, șef serviciu, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul  Sorin Minea, preşedinte, Federaţia Romalimenta; 
-domnul Aurel Popescu, preşedinte, Patronatul Român din 

Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse făinoase (ROMPAN); 
-domnul Dorin Cojocaru, preşedinte, Asociaţia Patronală 

Română din Industria Laptelui; 
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-domnul Emil Dumitru, preşedinte, Federaţia Naţională 
PROAGRO România; 

-domnul Florin Căpăţână, vicepreşedinte, Asociaţia Marilor 
Reţele Comerciale din România, Director Relații instituționale și 
dezvoltare durabilă, Carrefour; 

-doamna Julia Leferman, director general, Asociaţia Berarii 
României; 

-domnul George Bădescu, director executiv, Asociaţia Marilor 
Reţele Comerciale din România; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  

Primul punct dezbatut  în conformitate cu prevederile art.137 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, a fost Legea pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere transmisă spre reexaminare, în fond, Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  și 
Comisiei pentru muncă și protecție socială (raport comun: PLx 
717/2015). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Legea 
are ca obiect crearea cadrului legal privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere şi reglementează regimul juridic al acestor instituţii 
publice, aflate în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, precum şi statutul personalului din cadrul acestora. 

În urma reexaminării, Senatul, în calitate de primă Cameră 
sesizată, a aprobat Legea cu amendamente.  Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  a întocmit un raport preliminar de  aprobare parţială 
a cererii de reexaminare şi de  adoptare a legii cu amendamente. 
  În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al Legii pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere a fost desemnat domnul deputat Emanuel Iulian Havrici. 
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 În urma dezbaterilor pe articole membrii comisiei au hotărât, 
în unanimitate de voturi, întocmirea raportului comun  de aprobare  
parţială a cererii de reexaminare şi adoptarea legii cu amendamente. 
 S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului 
public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere 
pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin.(1) din 
Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 (raport:  PLx 203/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege mai sus menționat a fost adoptat de   Senat și are ca  obiect de 
reglementare  modificarea şi completarea Legii nr.374/2006, în 
vederea evitării dificultăţilor care au apărut ca urmare a 
implementării dispoziţiilor acesteia în practică. Iniţiativa legislativă 
urmăreşte, în principal, definirea suspendării serviciului public cu 
specific silvic, precum şi al stabilirii explicite care sunt documentele 
care trebuie comunicate de comisiile judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor către structurile 
teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea 
serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor 
forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III 
alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost desemnat domnul deputat 
Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor s-a decis, în unanimitate  de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise și 
amendamente respinse. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea în procedură de 
urgență, a Proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la 
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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea 
strategiei pentru mediul marin (aviz pentru: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 451/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege mai sus menționat a fost adoptat de   Senat și are ca  obiect de 
reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2010, în vederea transpunerii Directivei (UE) 2017/845 a 
Comisiei din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2008/56/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte listele 
orientative ale elementelor ce trebuie luate în considerare în vederea 
pregătirii strategiilor marine. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai 
sus menţionat. Avizul va fi înaintat Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea proiectului de 
Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România (aviz pentru: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege mai sus menționat a fost adoptat de   Senat și are ca  obiect de 
reglementare modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013, 
astfel încât, în cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia 
în termenele prevăzute la art.33 şi 34 din Legea nr.165/2013, 
persoana care se consideră îndreptăţită, să se poată adresa instanţei 
judecătoreşti în termenul de prescripţie a dreptului la acţiune privitor 
la drepturile reale, prevăzut de Codul civil. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege mai sus 
menţionat. Avizul va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 
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 Ultimul proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (raport: Plx. 411/2016). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are  ca obiect de reglementare completarea 
unor prevederi din Legea nr.321/2009, în sensul introducerii unor 
reguli care să asigure accesul pe piaţă al tuturor producătorilor locali, 
zonali şi naţionali, reapariţia pe piaţă a produselor româneşti, precum 
şi readucerea preţurilor la un nivel decent. De asemenea, domnul 
președinte Alexandru Stănescu a subliniat faptul că raportul aflat în 
dezbatere este întocmit în urma corespondenței cu reprezentanții 
Comisiei Europene responsabili cu acest domeniu. 
 Au urmat dezbateri generale. 
  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 septembrie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

 
1.Analiza proiectului de Hotărâre pentru modificarea și 

completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 715/2017. 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei.  

Au participat ca invitați: 
-domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
-domnul Ciprian Dumitru Muscă, consilier ministru la 

Ministerul Apelor și Pădurilor. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
Domnia sa a precizat că această întâlnire este una informală 

pentru a vedea ce consecințe a generat aparția Legii nr. 230/2018. 
Domnul director Dănuț Iacob a subliniat necesitatea 

modificării și completării Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 în vederea armonizării cu 
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modificările adoptate prin Legea nr. 230/2018 de modificare și 
completare a Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. 

Din discuțiile avute cu specialiștii din sectorul silvic se estima 
că la finele anului 2018 o cantitate de 2 milioane mc masă lemnoasă 
ar rămâne în pădure, neexploatată, din volumul aprobat anual. De 
asemenea, în depozite și rampe există în acest moment o cantitate de 
aproximativ 400000 mc din care 175000 mc din anul anterior care 
dacă nu este valorificat se depreciază.  

În privința lemnului de foc pentru populație proiectul de 
modificare și completare a Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 menționează că Regia Națională 
a Pădurilor are obligația să pună pe piață o cantitate fixă de lemn cu 
diametrul sub 24 cm, respectiv 1 milion mc minimum, prin forțe 
proprii, înlăturând astfel posibilitatea ca acest lemn de foc care nu 
este foarte rentabil să rămână în pădure. Pentru ca acest lemn să fie 
pus la dispoziția populației cu certitudine s-a făcut această precizare 
în proiectul de modificare și completare a Regulamentului. 

Pentru produsele accidentale, în special doborâturile apărute în 
urma unor calamități naturale acestea  se exploatează indiferent de 
cantitatea rezultată. Amenajamentul silvic din anul următor va regla 
cantitatea care se va exploata ulterior. 

Propunerea de modificare și completare a Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 se află în dezbatere 
publică. 

 
         Lucrările au continuat în ziua de 27 septembrie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul 
pescuitului și acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci;PLx 145/2018). 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar  a fost absent.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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