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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
15, 16 şi 17 decembrie 2009, având următoarea ordine de zi 
aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional(raport; Pl.x 536/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2009 pentru modificarea 
termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate din cereale  (raport; Pl.x 
539/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea 
sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul 
comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative(raport; PL.x 591/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor 
zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării 
animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate 
dezafectate(raport; PL.x 560/2009). 
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5.  Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea 
controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 
(aviz; PL.x 494/2009). 

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (aviz; PL.x 
549/2009). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 Legea nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor (aviz; Pl.x 597/2009). 

8.   Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“(aviz; Pl.x 586/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 15 decembrie 2009 au început 
la ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional(raport; Pl.x 536/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2009 pentru modificarea 
termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate din cereale  (raport; Pl.x 
539/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca 
invitaţi au participat: 

- domnul Nicolae Giugea  – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Georgescu Olga – director general, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

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

- domnul Constantin Darie –  consilier superior, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Mihalache Ilie  –  şef serviciu, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
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- doamna Cazacu Roxana – consilier principal, Ministerul 
Mediului; 

- domnul Chesaru Adrian – consilier Relaţia cu Parlamentul, 
Ministerul Mediului; 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Vasile Mocanu 
secretarul comisiei. 

 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

accesibilizarea fondului forestier naţional(raport; Pl.x 536/2009). 
Domnul deputat Pavel Horj a subliniat importanţa actului 

normativ necesar eliminării vidul legislative creat de abrogarea, 
prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, a Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea 
fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere, fapt ce a 
condus la întreruperea contractelor aflate în derulare şi la 
degradarea drumurilor forestiere nefinalizate. 

Domnul deputat Ion Dumitru în calitatea sa de raportor a 
informat comisia  cu privire la obligativitatea  constituirii fondului 
de accesibilizare pentru administratorii fondului forestier 
proprietate publică care se realizează prin prelevarea unui cuantum 
de 10% din valoarea masei lemnoase din produsele principale şi 
accidentale I vândute şi încasate. Domnul deputat a remarcat de 
asemenea că prin constituirea acestui fond se asigură instrumentul 
financiar necesar pentru finalizarea lucrărilor începute, extinderea 
şi reabilitarea reţelei de drumuri în scopul măririi densităţii acesteia 
până la nivelul optim pentru ţara noastră. Deţinătorii fondului 
forestier proprietate privată nu au acestă obligativitate, participarea 
acestora la constituirea fondului de accesibilizare fiind opţională. 

În timpul dezbaterilor domnul deputat Dumitru a propus 
amendarea articolului 8 a proiectului de Lege prin introducerea 
unui nou punct necesar eliminării eventualelor abuzuri ale 
inspectoratelor silvice teritoriale. Amendamentul a fost votat cu 
unanimitate de voturi.  

În urma dezbaterilor comisia a hotărât cu 26 de voturi pentru 
adoptare şi o abţinere, adoptarea proiectului de lege. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2009 pentru 
modificarea termenului privind sancţionarea contravenţiilor 
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prevăzute la art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate 
din cereale  (raport; Pl.x 539/2009). 

Domnul deputat Vasile Mocanu a precizat că proiectul de 
ordonanţă are ca obiect de reglementare modificarea termenului de 
intrare în vigoare a dispoziţiilor art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor 
procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.225/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a subliniat că, având în 
vedere constatările din practică ale autorităţilor abilitate să aplice 
prevederile legale care reglementează transportul de cereale şi 
produse procesate din cereale, ce au evidenţiat că, în perioada 
campaniei agricole de vară se amplifică activităţile comerciale 
ilicite în care sunt implicaţi agenţii economici  ce se ocupă cu 
comercializarea şi transportul cerealelor, fiind momentul în care se 
creează stocuri ilicite de cereale care, ulterior, sunt utilizate pentru 
tranzacţii comerciale sau în producţia de panificaţie neînregistrată, 
se impune aplicare dispoziţiilor art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006, prin derogare de la termenul 
de 30 de zile, prevăzut de art.4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  

În urma dezbaterilor comisia a hotărât cu 26 de voturi pentru 
adoptare şi o abţinere, adoptarea proiectului de lege. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 decembrie 
2009, începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea 
sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul 
comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative(raport; PL.x 591/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor 
zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării 
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animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate 
dezafectate(raport; PL.x 560/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca 
invitaţi au participat: 

- domnul Nicolae Giugea  – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Georgescu Olga – director general, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

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

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

La dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea 
sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul 
comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative(raport; PL.x 591/2009) din partea MAPDR a 
luat cuvântul domnul Velicu Daniel – consilier superior, care a 
informat comisia că actul normative vine în sprijinul producătorilor 
agricoli cultivatori de seminţe de consum, prin practicarea unor 
preţuri de valorificare corecte şi competitive, în cadrul unei 
funcţionări relative constante a pieţelor şi pentru crearea premiselor 
de relansare a producţiei agricole şi a investiţiilor în domeniu, a 
fost necesară instituirea de noi instrumente financiare, care să 
reglementeze gradarea seminţelor de consum, licenţierea 
depozitelor şi circulaţia certificatelor de depozit şi constituirea 
schemei de garantare pentru certificatele de depozit. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a remarcat faptul că efectul 
în privinţa  certificatului de depozit nu a fost cel scontat şi anume 
utilizarea lui în scopul garantării unui credit, din cunoştinţele 
domniei sale, din cele 1050 de certificate eliberate doar 39 au 
primit garanţii pentru obţinerea unui credit. 

Au urmat dezbateri. S-a hotărât ca anliza să fie reluată într-o 
altă şedinţă . 

Lucrările au continuat cu dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a 
construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării 
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şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri 
combinate dezafectate(raport; PL.x 560/2009). 

În calitatea sa de iniţiator domnul deputat Vasile Mocanu a 
informat comisia că proiectul de Lege propune reglementarea 
abuzurilor făcute de beneficiarii Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 168/2001 care după încheierea perioadei de 5 ani au 
intrat în proprietatea construcţiilor zootehnice sau a fabricilor de 
nutreţuri combinate dezafectate atribuite la un preţ de 10% din 
valoarea lor contabilă au schimbat destinaţia acestora. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât cu unanimitate de 
voturi adoptarea proiectului de Lege cu introducerea unui nou 
alineat prin care se desemnază autoritatea competentă în elaborarea 
normelor metodologice în termen de 60 de zile. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 decembrie 
2009, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

1.  Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea 
controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 
(aviz; PL.x 494/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (aviz; PL.x 
549/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor (aviz;Pl.x 597/2009). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“(aviz; Pl.x 586/2009). 

 Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca 
invitaţi au participat: 

- domnul Nicolae Giugea  – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Georgescu Olga – director general, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Velicu Daniel – consilier superior, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Constantin Darie –  consilier superior, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Mihalache Ilie  –  şef serviciu, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Cazacu Roxana – consilier principal, Ministerul 
Mediului; 

- domnul Chesaru Adrian – consilier Relaţia cu Parlamentul, 
Ministerul Mediului; 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

La dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea 
controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 
(aviz; PL.x 494/2009) au luat cuvântul următorii domni: 

Din partea MAPDR a luat cuvântul domnul Velicu Daniel – 
consilier superior, care a informat comisia că actul normativ are ca 
obiect instituirea unor măsuri în scopul combaterii transporturilor 
ilicite de mărfuri, competenţa efectuării controlului asupra 
mijloacelor de transport revenind unor echipe mixte, alcătuite din 
personalul de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală precum şi personalul anume desemnat din 
cadrul Poliţiei Române. 

Domnul deputat Raul Victor Surdu Soreanu a remarcat faptul 
că această Ordonanţă de urgenţă a venit în sprijinul solicitărilor din 
teritoriu. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu 21 de voturi pentru 
avizare şi 5 abţineri, avizarea Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2009. 

Şedinţa a continuat cu  dezbaterea şi avizarea Proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 
(aviz; PL.x 549/2009). 

S-a hotărât ca analiza asupra acestui proiect de lege  să fie 
reluată într-o şedinţă viitoare.  

Următorul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea şi 
avizarea Propunerii legislative pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al 
art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor 
(aviz;Pl.x 597/2009). 
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Domnul deputat Ion Dumitru în calitatea sa de iniţiator al 
propunerii legislative a remarcat necesitatea protejării personalului 
silvic implicat în gestionarea durabilă a pădurilor prin deţinerea şi 
folosirea armelor de pază şi vânătoare. 

În urma dezbaterilor din comisie s-a hotărât cu unanimitate de 
voturi avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea şi avizarea 
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării“(aviz; Pl.x 586/2009). 

S-a hotărât ca analiza asupra acestei propuneri  legislative  să 
fie reluată într-o şedinţă viitoare.  

 
 
 

                Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără        Vasile Mocanu  
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