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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 februarie 2013 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19, 
20 şi 21 februarie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei din silvicultură.   
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 

completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(aviz; PL.x 20/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli (raport; PL.x 465/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie; PL.x 468/2012). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperaţiei 
agricole (raport; PL.x 148/2012). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea alin. (1) al art. 25 din Legea nr. 214/2011 pentru 
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organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PLx.329/2012). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (raport suplimentar 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 72/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 19 februarie 2013, au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi: 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(aviz; PL.x 20/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli (raport; PL.x 465/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie; PL.x 468/2012). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperaţiei 
agricole (raport; PL.x 148/2012). 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram 
Marian,  Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu 
Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu 
Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 
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A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Au participat ca invitaţi: 
- doamna Lucia Varga – ministru delegat, Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice; 
-  domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Florian Udrea – director, Ministerul Mediului şi 

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

Schimbărilor Climatice;  
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Antonela Preoteasa - consilier, Ministerul Sănătăţii; 
- doamna Anişoara Dudu – consilier, Ministerul Sănătăţii; 
- doamna Iulia Monica Acatrinei  - consilier, Agenţia 

Naţională Anti-Doping; 
- domnul Remus Opriş – consilier, Agenţia Naţională Anti-

Doping; 
- doamna Daniela Anca Raiciu – vicepreşedinte, Patronatul 

Planta Romanica – Organizaţie interprofesională. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

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

suplimentele alimentare (PL.x 468/2012). 
Domnul deputat Nini Săpunaru a cerut ca analiza asupra  

Proiectului de Lege privind suplimentele alimentare să fie amânată 
pentru şedinţa de săptămâna viitoare, având în vedere importanţa 
proiectului de lege la care au fost prezentate propuneri de  
modificare a unor articole, care trebuie să fie foarte atent studiate.  

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.  
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(PL.x 20/2013). 

Domnul Florian Udrea, director în MMSC, a prezentat punctul 
de vedere al ministerului şi a cerut respingerea completării 
articolului 11, alineatul (3) pentru că, în cele mai multe cazuri 
interesul autorităţilor locale este scăzut în ceea ce priveşte 
consultarea populaţiei. Domnia sa a susţinut că instituirea regimului 
de arie naturală protejată vine şi cu unele restricţii, dar acest lucru nu 
presupune şi limitarea investiţiilor.  

Domnul deputat Nini Săpunaru a subliniat că în cazurile în 
care se instituie un regim de arie naturală protejată se limitează 
drastic posibilităţile de exploatare. Domnia sa a cerut o analiză 
atentă a cazurilor de acest fel, pentru că efectele sunt de luat în 
seamă, mai ales atunci când este vorba de suprafeţe mari supuse 
acestui regim şi a cerut judecarea cu mai mult discernământ a 
fiecărui proiect de acest fel, pentru a nu se crea probleme.  

Domnul deputat Stelian Nechita Dolha a arătat că a avut 
discuţii în teritoriu pe această temă şi a susţinut că nu putem extinde 
aceste arii protejate fără consultarea populaţiei şi fără ca proprietarii 
terenurilor cuprinse în acestea să nu fie într-un fel recompensaţi 
pentru rigorile pe care trebuie să le respecte.  

Domnul deputat Marin Anton a arătat că în comisie se dă doar 
un aviz, care este necesar în altă comisie şi a cerut ca autorităţile 
publice locale  să-şi spună punctul de vedere în astfel de cazuri.  

Domnul deputat Cristian Ioan Chirteş a susţinut punctul de 
vedere al domnului deputat Marin Anton, dar a cerut să fie luate în 
calcul şi cerinţele de la nivel european. De asemenea, a cerut să fie 
avute în vedere şi aspectele legate de implicarea ONG-urilor, 
precum şi modul în care sunt acordate unele avize de către 
instituţiile din domeniul mediului. 
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Domnul deputat Ion Tabugan a subliniat că problema aflată în 
dezbatere este destul de delicată, dar că atunci când  cei implicaţi 
caută soluţiile cele mai potrivite pot apărea şi rezultatele pozitive.  

A susţinut că este necesară consultarea oamenilor din zonele în 
care sunt instituite arii naturale protejate şi a precizat că în zona sa 
de activitate sunt astfel de parcuri naturale în a căror organizare s-au 
inspirat din experienţa din Austria. 

Domnul deputat Petre Daea a cerut ca problemele de acest gen, 
legate de ariile naturale protejate, trebuie judecate diferit faţă de anul 
2000, atunci când au fost iniţiate aceste amenajări.  

Domnii deputaţi Tinel Gheorghe şi Zisu Stanciu au susţinut 
ideea consultării autorităţilor publice locale în cazurile în care se 
instituie regimul ariilor naturale protejate.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea favorabilă, 
cu un amendament, a proiectului de lege. Propunerea a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 29 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (PL.x 465/2012). 

Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat în MADR, 
a prezentat expunerea de motive şi a precizat că proiectul de 
ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, 
în vederea includerii clasei pregătitoare în acest program, precum şi 
crearea cadrului organizatoric necesar.  

Domnii deputaţi Petre Daea, Stelian Nechita Dolha, Viorel 
Dragomir şi Tinel Gheorghe au subliniat importanţa aplicării acestui 
program şi au făcut observaţii în legătură cu modul în care trebuie să 
fie aplicat.  

S-a propus aprobarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea 
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şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli, în forma prezentată. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperaţiei 
agricole (PL.x 148/2012). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a prezentat 
proiectul de lege şi a propus aprobarea lui. 

Domnul deputat Petre Daea a cerut să fie avute în vedere 
observaţiile formulate de Consiliul Legislativ şi forma finală a 
raportului să cuprindă modificările propuse. 

S-a propus aprobarea. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
În continuarea dezbaterilor, doamna Lucia Ana Varga, 

ministru delegat în MMSC, a prezentat o situaţie cu privire la 
problematica silviculturii şi a prezentat direcţiile în care ministerul 
pe care-l reprezintă va acţiona pentru îmbunătăţirea situaţiei şi 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.  

A cerut ca membrii comisiei să fie de acord cu reîntoarcerea 
din plenul Camerei Deputaţilor a proiectelor de lege care privesc 
codul silvic şi aplicarea sancţiunilor în domeniul forestier. A arătat 
că se urmăreşte o gestionare eficientă a ceea ce avem acum şi o 
desfăşurare eficientă a programelor care se vor derula în perioada 
următoare. În acest sens, se va acorda atenţie realizării perdelelor 
forestiere, care sunt extrem de necesare, dar a căror realizare este 
îngreunată de procedurile de expropriere. A propus ca la construirea 
autostrăzilor să se aibă în vedere şi exproprierea unor suprafeţe pe 
care să se realizeze, concomitent, şi perdelele forestiere de protecţie.  

Vor fi avute în vedere şi măsuri de ordin organizatoric în ceea 
ce priveşte eficientizarea activităţii RNP-Romsilva şi măsuri 
concrete de evidenţiere a proprietarilor de păduri. 

Până acum s-a realizat prea puţin în domeniul perdelelor 
forestiere.  

În timpul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Petre 
Daea, Ion Tabugan, Zisu Stanciu, Liviu-Matiuţă Laza, Marian 
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Avram care au semnalat o seamă de probleme în domeniul analizat 
şi au formulat propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 februarie 
2013, începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea alin. (1) al art. 25 din Legea nr. 214/2011 pentru 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PLx.329/2012). 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram 
Marian,  Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu 
Vasile, Neţoiu Gheorghe, 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: 
-  domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Viorel Morărescu – director general, 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 privind 

modificarea alin. (1) al art. 25 din Legea nr. 214/2011 pentru 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (PLx.329/2012). 

 Domnul deputat Tinel Gheorghe a reamintit că în anul 2008 
păşunile împădurite au fost incluse în fondul forestier naţional. Dacă 
venim acum şi regândim lucrurile, deschidem o Cutie a Pandorei. 

Domnul deputat Petre Daea a cerut ca, înainte de a se lua o 
hotărâre, să se vadă textul în varianta iniţială. 
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S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 februarie 
2013, începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (raport suplimentar 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 72/2011). 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram 
Marian,  Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu 
Vasile, Neţoiu Gheorghe, 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 invitat a participat domnul Viorel Morărescu, director 

general în cadrul  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl.x 72/2011). 
Domnul deputat Petre Daea, în calitate de raportor, a prezentat 

proiectul de lege şi a cerut analiza acestuia cu maximă atenţie. Din 
cei 12 iniţiatori ai proiectului legislativ, mai sunt în actualul 
Parlament doar 5 reprezentanţi ai iniţiatorilor. Este un act foarte 
important, mai ales în condiţiile în care gradul de degradare continuă 
a solului este foarte mare. Este nevoie de un act normativ în acest 
domeniu, dar el trebuie elaborat cu mare atenţie. 

Proiectul prezent a trecut de Senat, unde a fost respins. Trebuie 
ţinut cont că un act în acest domeniu trebuie să instituie un cadru 
juridic unitar pentru elaborarea unor programe, măsuri şi acţiuni 
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privind implementarea politicii naţionale de utilizare, conservare, 
protejare şi ameliorare a calităţii solului. În programul de guvernare 
există prevederi pentru realizarea unui astfel de cadru normativ în 
ceea ce priveşte solul. A propus amânarea pentru trei săptămâni a 
luării unei decizii în acest caz. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe s-a pronunţat împotriva 
amânării dezbaterii şi pentru o tranşare a discuţiei în această şedinţă. 

Domnul deputat Marin Anton a cerut Guvernului să vină cu 
propuneri concrete.  

Domnul deputat Marian Avram a cerut să nu fie dată la o parte 
toată această muncă. 

S-a propus respingerea Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului. 

S-au înregistrat 27 de voturi pentru propunerea de respingere, 
2 voturi contra şi 1 abţinere. 

  
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Nini Săpunaru    Costel Şoptică  
 


		2013-03-05T10:12:08+0200
	Elena V. Ciuverca




