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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi 28 martie 2013 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26, 27 şi 28 
martie  2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra situaţiei privind calitatea laptelui. 
2. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea 
unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta  
Dunării” (raport înlocuitor; PL.x 156/2011/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea 
publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – 
Administraţia Naţională „Apele Române” (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
40/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009). 

5. Dezbateri asupra Legii nr.46/2008 – Codul silvic. 
Lucrările şedinţei din data de 25 martie 2013 au început la ora 1600 şi 

au avut următoarea ordine de zi: 
1. Dezbateri asupra situaţiei privind calitatea laptelui. 
Au fost prezenţi 31 de deputaţi, din totalul de 32 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, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, 
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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 Vladimir Alexandru Mănăstireanu – vicepreşedinte, 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
În cadrul dezbaterilor s-au analizat situaţiile semnalate în legătură cu 

calitatea laptelui pentru consum şi măsurile luate pentru îndepărtarea 
cauzelor care au creat multe disfuncţionalităţi în asigurarea calităţii 
corespunzătoare a laptelui livrat pe piaţă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 martie 2013, 
începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea 
unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta  
Dunării” (raport înlocuitor; PL.x 156/2011/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009). 

Au fost prezenţi 31 de deputaţi, din totalul de 32 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, Dîrzu Ioan, 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: 
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
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- doamna Monalisa Baldovin – consilier, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru 
adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei 
„Delta  Dunării” (PL.x 156/2011/2013). 

În timpul dezbaterilor au fost analizate amendamentele formulate. S-a 
propus amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost votată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului (PL.x 176/2009). 

Domnul deputat Marin Anton, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a subliniat că prin actul normativ sus menţionat s-a 
urmărit asigurarea unei viziuni globale asupra protecţiei mediului în 
concordanţă cu aquis-ul comunitar, în sensul unei armonizări cât mai bune 
cu acesta, prin elaborarea legilor speciale şi actelor normative subsecvente 
în aplicarea prevederilor generale.  

Domnia sa a propus ca analiza asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului să fie reprogramată pentru că sunt modificări 
destul de importante referitoare la unele aspecte. S-a propus amânarea. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 27 martie 2013, începând 
cu ora 900, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra Legii nr.46/2008 – Codul silvic. 
Au fost prezenţi 31 de deputaţi, din totalul de 32 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, Dîrzu Ioan, 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: 
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- domnul Adam Crăciunescu – director general, Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva; 

- domnul Gheorghe Mohanu – director, Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva; 

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

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

- domnul Viorel Marinescu – şef lucrări, Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere din Universitatea Transilvania din Braşov; 

- doamna  Angela Iancu – consilier, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice;  

- domnul Marian Stoicescu – preşedinte, Federaţia pentru Apărarea 
Pădurilor; 

- domnul Radu Vlad – coordonator programe forestiere, 
Asociaţia WWF Programul Dunăre Carpaţi România; 

- domnul Radu Melu – expert forestier, Asociaţia WWF Programul 
Dunăre Carpaţi România. 

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

 Domnul deputat Nini Săpunaru a precizat că dezbaterea din şedinţă 
vine în continuarea analizelor care au ca scop modificarea Legii nr. 46/2008 
–Codul silvic. 

Urmează ca pe baza propunerilor formulate şi a amendamentelor 
propuse să se elaboreze un proiect de modificare a legislaţiei în domeniul 
forestier care să răspundă în primul rând intereselor pădurii şi ale celor care 
lucrează în acest domeniu important atât în plan economico-social, dar şi în 
planul  protecţiei mediului. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Marin Anton a reamintit că în comisia de agricultură 

au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari, ai 
constructorilor din domeniul infrastructurii forestiere, cu ai instituţiilor 
implicate în activitatea din domeniu. 

Toate aceste dezbateri se desfăşoară pe baza Codului silvic pe care-l 
avem în prezent şi ele trebuie să răspundă aşteptărilor tuturor celor implicaţi. 

Domnul Adam Crăciunescu, director general al RNP - ROMSILVA, a 
prezentat principiile care sunt luate în calcul la modificarea codului silvic şi 
a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei.  

Domnul Gheorghe Mohanu, director în RNP - ROMSILVA, a afirmat 
că se munceşte într-o echipă, sub coordonarea MMSC, alături de 
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reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai altor instituţii care 
acţionează în domeniu. 

Domnul deputat Nini Săpunaru a cerut ca normele care vor fi elaborate 
să fie clare, să fie stabilite termene precise şi să fie luate în calcul toate 
poziţiile care vor fi exprimate în cadrul dezbaterilor pe aceste teme. 

Domnul Ovidiu Ionescu, prodecan al Facultăţii de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere din Universitatea Transilvania din Braşov, a arătat că 
trebuie avute în atenţie în primul rând interesele pădurii, de care foarte mulţi 
oameni sunt legaţi, atât de aspectul economic şi social, dar şi de aspectul 
privind rolul de protecţie  a mediului. Trebuie avute în vedere şi 
reglementate clar aspectele legate de infracţionalitatea silvică, iar faptele 
ilegale specifice silviculturii trebuie să fie asimilate faptelor de natură 
infracţională şi pedepselor prevăzute de legile penale, fără a mai exista 
posibilitate de interpretare.  

Domnul Marian Stoicescu, preşedinte al FAP, a afirmat că este necesar 
un nou cod silvic, pentru că sunt acum aproximativ 500.000 de ha de pădure 
nepăzite, iar alte aproximativ 400.000 de ha neadministrate. Pădurea este 
valoroasă prin funcţiile sale, nu doar prin masa lemnoasă pe care o asigură. 

A cerut întărirea rolului pădurarului şi asigurarea unei paze eficiente a 
fondului forestier naţional.  

Domnul Radu Vlad, coordonator programe forestiere al WWF  
Programul Dunăre Carpaţi România, a arătat că organizaţia pe care o 
reprezintă susţine gestionarea durabilă a pădurilor şi că se impune 
îmbunătăţirea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. A afirmat că foarte multe 
dintre propunerile pe care le-a prezentat sunt susţinute şi de conducerea 
RNP. Domnia sa a prezentat şi o seamă de propuneri de modificare a unor 
articole, îndeosebi cu privire la administrarea fondului forestier şi la 
evidenţierea funcţiilor de protecţie ale pădurii.  

Domnul Viorel Marinescu, şef lucrări în cadrul Facultăţii de 
Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Universitatea Transilvania din 
Braşov, a susţinut că modificările care vor fi operate trebuie să ducă la 
dezvoltarea socio-economică în general, iar formulările propuse pentru 
modificările viitoare să fie clare şi precise. Trebuie să se aibă în vedere că 
este vorba de un cod, iar prevederile să ţină cont de acest caracter, care este 
unul special, nu este o lege oarecare.  

Doamna Angela Iancu, consilier în MMSC, a precizat că sunt avute în 
vedere unele obiective punctuale, care privesc întărirea controlului, 
interzicerea vânzării masei lemnoase pe picior, luarea de măsuri stimulative 
pentru industria de prelucrare a lemnului, reducerea exportului de lemn brut, 
asigurarea pazei  pentru toate suprafeţele de fond forestier. 
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Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş a subliniat angajamentul 
comisiei de a da un nou cod silvic, care să respecte şi legislaţia europeană în 
vigoare. A apreciat principiile care vor sta la baza elaborării noului cod 
silvic, dar a arătat că nu s-au găsit încă soluţii pentru ca aproximativ 500.000 
de ha să fie păzite. Cele mai mari probleme sunt la proprietari persoane 
fizice, care nu au posibilităţi de a întreţine pădurile şi trebuie găsite soluţii 
pentru asocierea acestora, pentru că în acest mod să se asigure resursele 
financiare necesare întreţinerii fondului forestier. Să se acorde atenţie aparte 
infrastructurii forestiere, care este necorespunzătoare, insuficientă, sub 
standardele europene, de cele mai multe ori. Trebuie văzute şi tehnologiile 
de exploatare, în aşa fel încât micile firme din domeniu să nu fie distruse.  

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha a apreciat măsurile amintite în 
timpul dezbaterilor  şi a cerut asigurarea unei legături între acestea şi 
beneficiile pe care oamenii şi zonele cu suprafeţe forestiere trebuie să le aibă 
de pe urma exploatării resurselor forestiere.  

Domnul deputat Liviu Matiuţă Laza s-a declarat de acord cu măsurile 
propuse şi a cerut să se evidenţieze şi obligaţiile şi răspunderile care trebuie 
să fie avute în vedere pentru personalul silvic.  

Domnul deputat Liviu Harbuz a cerut clarificarea problematicii legate 
de includerea în intravilan a unor suprafeţe de pădure şi o atenţie mai mare 
aspectelor legate de strategia regenerării şi replantării pădurilor.  

Domnul deputat Marin Anton a precizat că pentru asigurarea eficienţei 
dezbaterilor pe această temă se impune un calendar precis al lucrărilor, pe 
care reprezentanţii MMSC să-l prezinte până luni, 1 aprilie 2013. A afirmat 
că modificarea codului silvic trebuie realizată până la sfârşitul actualei 
sesiuni parlamentare.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de  28 martie 2013, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea 
publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – 
Administraţia Naţională „Apele Române” (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
40/2012). 

Au fost prezenţi 31 de deputaţi, din totalul de 32 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, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, 
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă 
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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 doamna Anne Jugănaru, secretar de stat în 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea 
publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – 
Administraţia Naţională „Apele Române” (PL.x 40/2012). 

Domnul deputat Ion Bălan a prezentat proiectul de lege şi a precizat că 
darea în administrarea MADR-ANPA a terenurilor aflate în proprietate 
publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” în vederea modernizării, restructurării locurilor de debarcare şi 
construirea de mici adăposturi pentru desfăşurarea activităţii cu specific 
pescăresc ar duce şi la crearea unui număr de locuri de muncă, scăderea 
şomajului, ridicarea nivelului de trai şi asigurarea unor activităţi permanente 
pentru comunităţile de pescari de pe litoralul Mării Negre.  

Au urmat dezbateri. 
După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind 
darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele Române”. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Nini Săpunaru     Costel Şoptică  
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