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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 11 şi 12 iunie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11 şi 12 
iunie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport suplimentar, comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
(Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
253/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic (Raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 580/2013).  
 Lucrările şedinţei din ziua de 11 iunie 2014 au început la ora 1400 şi 
au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea  şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport suplimentar, comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
(Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
253/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic (Raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 580/2013).  

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  



Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-
Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, 
Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-
Florin,Varga Ana Lucia. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Cătălin Diaconescu – secretar de stat, Departamentul 

pentru Ape, Păduri şi Piscicultură; 
- domnul Romică Tomescu – director, Institutul de Cercetări şi 

Amenajări Silvice Bucureşti;  
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Ovidiu Ionescu – profesor, Universitatea Transilvania – 

Facultatea de  Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov; 
- domnul Codruţ Ion Bîlea – consilier, Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva; 
- domnul Viorel Popovici – preşedinte, Asociaţia Constructorilor 

Forestieri; 
- doamna Aurica Sereny – preşedinte, Asociaţia Producătorilor de 

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

Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Gavrilescu – preşedinte, Societatea Progresul 

Silvic; 
- domnul Viorel Marinescu – secretar general, Asociaţia Patronală a 

Forestierilor din România; 
- domnul Constantin Tobescu – vicepreşedinte, 

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva; 
- domnul Laurenţiu Ciocîrlan – coordonator campanii, 

Greenpeace România; 
- doamna Liana Buzea – preşedinte, Asociaţia EcoAssist ; 
- domnul Dan Trifu – vicepreşedinte, Eco-Civica. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu Harbuz, 

vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic (PL.x 
580/2013). 
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Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat proiectul 
de lege.  

Domnul Cătălin Diaconescu, secretar de stat în DAPP, a subliniat că 
este important să se stabilească principiile de bază pentru protecţia şi 
exploatarea pădurilor.  

Doamna deputat Ana Lucia Varga – a cerut să se precizeze pe baza 
cărui proiect de lege se va lucra la dezbaterile în comisie şi a solicitat ca să 
se înceapă cu forma trimisă de Guvern şi aprobată de Senat.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a arătat că trebuie purtate 
dezbateri pe forma proiectului de lege dezbătut în şedinţa Comisiei care a 
avut loc în judeţul Neamţ. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a precizat că 
Guvernul are dorinţa de a modifica anumite aspecte şi urmează ca membrii 
comisiei să analizeze amendamentele formulate de deputaţi, pentru a 
îmbunătăţi forma finală. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a reamintit evoluţia modificărilor 
făcute la codul silvic şi a subliniat că el trebuie modificat pentru a reflecta 
actuala situaţie în domeniul forestier, în care proprietatea privată are 
aceeaşi pondere ca şi proprietatea statului. În comisie nu sunt modificări 
de substanţă, dar sunt unele aspecte care trebuie clarificate, aşa cum sunt 
despăgubirile pentru cei care au păduri în zonele protejate, apărarea 
proprietăţii particulare şi altele.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a cerut o prioritizare a 
principiilor pe care se va baza viitoarea formă a codului silvic, utilizarea 
superioară a resursei de lemn, să fie protejat personalul silvic şi să se 
intervină mai hotărât pentru respectarea legii în domeniul silviculturii. 

Domnul deputat Petre Daea -  a subliniat că ministerul trebuie să 
prezinte foarte clar politica naţională în domeniu. Îmbunătăţirea codului 
silvic trebuie să ţină cont de realitate.  

Domnul deputat Ion Tabugan – a cerut o rubrică specială în care să 
se regăsească varianta de cod trimisă din plen pentru raport suplimentar. A 
subliniat că silvicultura românească are particularităţile sale şi trebuie să se 
ţină cont de acest aspect, pentru că măsurile luate în alte ţări nu au aceeaşi 
eficienţă aici, la noi, dacă ar fi aplicate. Trebuie făcută o strategie pe o 
anumită perioadă, să se lucreze cu terminologia adecvată. Să se plece de la 
plantare până la exploatare. 

S-a hotărât, în comisie, formarea unui grup de deputaţi, specialişti în 
silvicultură, care să analizeze toate propunerile şi să prezinte în viitoarea 
şedinţă forma îmbunătăţită a viitorului raport la acest proiect.  

 3



 4

Din subcomisie fac parte domnii deputaţi Tinel Gheorghe, Ioan 
Cristian Chirteş, Ion Tabugan, Liviu Harbuz, Liviu Laza Matiuţă şi 
doamna deputat Ana Lucia Varga.    

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 iunie 2014, începând 
cu ora 930, având  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport suplimentar, comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
(Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
253/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-
Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, 
Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-
Florin,Varga Ana Lucia. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitaţi au participat:  
- domnul Cătălin Diaconescu – secretar de stat, Departamentul 

pentru Ape, Păduri şi Piscicultură; 
- domnul Daniel Dicu – şef serviciu, Departamentul pentru Ape, 

Păduri şi Piscicultură. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
În timpul dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate, ca Propunerea 

legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (Pl.x 280/2013) şi Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic (Pl.x 253/2014) să fie amânate pentru 
şedinţa de săptămâna viitoare.  

 
P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 


	- domnul Viorel Marinescu – secretar general, Asociaţia Patronală a Forestierilor din România;
	- domnul Constantin Tobescu – vicepreşedinte, Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva;
	- domnul Laurenţiu Ciocîrlan – coordonator campanii, Greenpeace România;
	- doamna Liana Buzea – preşedinte, Asociaţia EcoAssist ;
	- domnul Dan Trifu – vicepreşedinte, Eco-Civica.
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