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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Camera Deputaţilor  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

              Bucureşti,  18.03.2013    
             Nr.24/140 

 
SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 martie 2013 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13 
şi 14 martie  2013, având următoarea ordine de zi: 

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 comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PLx.156/2011/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind unele 
măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunării, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în Delta Dunării, întărirea instituţională a 
Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 49/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 439/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (raport; Pl.x 563/2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 584/2011). 

6. Dezbateri asupra Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. 
 Lucrările şedinţei din data de 12 martie 2013 au început la ora 

1400 şi au avut următoarea ordine de zi: 
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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 comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PLx.156/2011/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind unele 
măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunării, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în Delta Dunării, întărirea instituţională a 
Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 49/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 439/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (raport; Pl.x 563/2008). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, Chirteş 
Ioan-Cristian, Daea Petre, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, 
Dragomir Viorel Marian, 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. Au absentat, motivat, 
domnii deputaţi Liviu Harbuz, aflat în delegaţie externă, Tinel 
Gheorghe, aflat în concediu de odihnă şi Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Ion Ghizdeanu – secretar de stat, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Cristi Gherghişan – preşedinte, Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură; 
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marin Atomei – director, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Simona Ispas – expert, Ministerul Finanţelor Publice; 
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- doamna Gabriela Gheorghe – expert, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- doamna Mihaela Cristea – expert, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- domnul Ştefan Stoica – preşedinte, Asociaţia Judeţeană a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Tulcea. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin 
Anton, vicepreşedinte al 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” (PLx.156/2011/2013). 

Domnul deputat Marin Anton a prezentat o adresă din partea 
MMSC prin care se cere amânarea analizei asupra acestui proiect de 
lege până la clarificarea unor probleme care fac obiectul cererii de 
reexaminare formulată de Preşedintele României. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunării, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în Delta Dunării, întărirea instituţională a 
Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (Pl.x 49/2013). 

Domnul Cristi Gherghişan, preşedinte ANPA, a precizat că 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

Domnul deputat Ion Tabugan a afirmat că ANPA nu reprezintă 
Guvernul şi a cerut un punct de vedere al Guvernului.  

Domnul Ion Ghizdeanu, secretar de stat în MFP, a precizat că 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

S-a propus respingerea. Propunerea a fost aprobată cu majoritate. 
S-au înregistrat 27 de voturi pentru respingere şi 1 abţinere. 

 S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL.x 439/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a cerut ca la fiecare proiect de 
lege să se precizeze dacă Guvernul susţine sau nu proiectul respectiv.  

Domnul Ion Ghizdeanu, secretar de stat în MFP, a precizat că 
Guvernul nu susţine proiectul de lege.  

Domnul deputat Petre Daea a subliniat că poziţia pe care 
reprezentanţii Guvernului o susţin să fie respectată, pentru că în 
politica Guvernului ne regăsim cu toţii. 



 4

S-a propus respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura. 

Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 17 voturi pentru respingere, 4 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

Domnul deputat Petre Daea a cerut să fie gândită o altă variantă, 
în care Guvernul să aibă o poziţie clară, pentru că deciziile au o mare 
importanţă. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (Pl.x 563/2008). 

 S-a propus amânarea. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 martie 2013, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbateri asupra Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. 
Au fost prezenţi 29 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, 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. 
Au absentat, motivat, domnii deputaţi Gheorghe Tinel, aflat în 
concediu de odihnă şi Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Victor Giurgiu – academician, Academia Română; 
- doamna Angela Iancu – consilier, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice;  
- domnul Marian Stoicescu – preşedinte, Federaţia pentru 

Apărarea Pădurilor; 
- domnul Viorel Popovici – preşedinte, Asociaţia Constructorilor 

Forestieri din  România;  
- domnul Florin Mihai Ionescu – vicepreşedinte, Asociaţia 

Proprietarilor de Păduri din România; 
- domnul Aurel Petru Ungur – secretar general, Asociaţia 

Proprietarilor de Păduri din România; 
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- domnul Gheorghe Gavrilescu – preşedinte, Societatea Progresul 
Silvic; 

- domnul Viorel Mitroi – director tehnic, Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice Bucureşti; 

- domnul Florin Achim – director tehnic, Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice Bucureşti; 

- domnul Dorel Fechete – preşedinte, Asociaţia Administratorilor 
de Păduri din România; 

- domnul Daniel Nicolaescu – vicepreşedinte, Asociaţia 
Administratorilor de Păduri din România; 

- domnul Nicolae Ţucunel – preşedinte, Asociaţia Forestierilor 
din România; 

- domnul Ioan Sberea – vicepreşedinte, Asociaţia Forestierilor 
din România; 

- domnul Ioan Seceleanu – membru, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

- domnul Cătălin Tobescu - vicepreşedinte, Federaţia 
Proprietarilor de Păduri şi Păşuni - Nostra Silva din România. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin 
Anton, vicepreşedinte al comisiei, care a prezentat scopul întâlnirii cu 
reprezentanţii asociaţiilor din domeniul silviculturii şi şi-a exprimat 
speranţa că dezbaterile din comisie vor avea ca rezultat elaborarea unei 
forme mai bune a codului silvic. Au urmat dezbateri.  

Domnul deputat Marin Anton a apreciat dezbaterile purtate în 
comisie şi a prezentat un calendar al acţiunilor pe care comisia trebuie 
să le materializeze în perioada următoare. A cerut ca în dezbaterile 
viitoare să fie invitaţi şi reprezentanţii ONG-urilor care se  ocupă de 
protecţia mediului pentru că  punctul de vedere al acestora este foarte 
important în fundamentarea măsurilor din viitoarea variantă a codului 
silvic.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 14 martie 2013, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectul de Lege privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 584/2011). 

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, 
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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 Vasilica Dinu, consilier 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 Proiectului de Lege privind 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PL.x 584/2011). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a subliniat că propunerea legislativă are 
ca obiect instituirea unei proceduri de reorganizare a terenurilor 
agricole prin comasare, în scopul realizării unei agriculturi 
performante şi competitive pe suprafeţe mari.   

Doamna Vasilica Dinu a afirmat că procedura stabilită pentru 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare nu poate fi realizată 
decât prin acordul liber de voinţă al proprietarilor de terenuri care fac 
obiectul comasării, orice încercare de procedură administrativă sau de 
altă natură, cu aprobări sau autorizări, poate fi susceptibilă de a îngrădi 
liberul exerciţiu al dreptului de proprietate, iar o decizie care ar 
impune comasarea ar afecta grav dreptul de proprietate, garantat prin 
Constituţie.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei. Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.   

 
 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Nini Săpunaru    Costel Şoptică  
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