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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 22, 23, 24  
şi 25 septembrie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
22, 23, 24 şi 25 septembrie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. 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 şi Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 436/2014).   

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (raport; PL.x 366/2014). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 388/2014). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (aviz; PL.x 
395/2014). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2014 pentru 



  

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale (aviz; Pl.x  421/2014). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
89/2014). 

Lucrările şedinţei din data de 22 septembrie 2014 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. 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 şi Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 436/2014).   

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 de membri 
ai comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, 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, 
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, 
Teodorescu Cătălin-Florin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a 
fost absent nemotivat.  

Domnul deputat Daniel Constantin a fost înlocuit de domnul 
deputat Ion Diniţă, domnul deputat Ion Tabugan a fost înlocuit de 
doamna deputat Doina-Adriana Pană, domnul deputat Kelemen 
Atilla Bela Ladislau a fost înlocuit de domnul deputat Molnar 
Szolt şi domnul deputat George Scarlat a fost înlocuit de doamna 
deputat Lucia Ana Varga.  

Ca invitaţi au participat; 
- doamna Doina-Adriana Pană – ministru delegat pentru 

ape, păduri şi piscicultură; 
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 
- domnul Cătălin Diaconescu – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 
-  domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Dan Iacob – director, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice; 

- domnul Adam Crăciunescu – director general, Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva; 

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

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

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

- domnul Gheorghe Gavrilescu – preşedinte, Progresul 
Silvic; 

- domnul Emil Iugan – preşedinte, Asociaţia Forestierilor 
Valea Someşului; 

- domnul Silviu Geană – secretar general, Confederaţia 
Consilva; 

- domnul Dorel Fechete – director executiv, Asociaţia 
Administratorilor de Păduri; 

- domnul Vlad Radu Grigore – coordonator programe 
forestiere, WWF DCP România; 

- domnul Vasile Coman – director general, S.C. R.G. Holz 
Company – Vişeu, Maramureş. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL.x 
436/2014).   

Doamna Doina-Adriana Pană, ministru delegat pentru ape, 
păduri şi piscicultură, a afirmat că este un proiect de lege extrem 
de important, aşteptat de către toţi factorii implicaţi în sectorul 
silvic. A precizat că forma actuală a codului silvic este rezultatul 
unei lungi perioade de consultări, de analiză a numeroaselor 
amendamente formulate şi totul s-a făcut pentru binele fondului 
silvic şi pentru protejarea pădurii româneşti.  

În acest sens, pentru limitarea tăierilor ilegale din fondul 
forestier se va implementa un sistem de urmărire a mişcărilor de 
masă lemnoasă, printr-un soft special, adaptat acestui domeniu.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că nu înţelege 
urgenţa adoptării noului Cod silvic, pentru că, în mare, nu se 
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schimbă mare lucru, nu este de acord cu unele modificări propuse, 
pentru că sunt unele discrepanţe. Statul  a luat de la privaţi şi a dat 
la stat. A propus un calendar al discuţiilor şi nu este de acord cu 
reducerea suprafeţei ce urmează să fie împădurită, de la 2 
milioane ha la 1 milion de ha.  

  Doamna deputat Ana Lucia Varga – a studiat această 
iniţiativă legislativă, semnată de 127 de reprezentanţi ai puterii 
care, în opinia domniei sale, vor să distrugă pădurile. Nu este de 
acord ca proprietarii care au sub 10 ha de pădure să poată tăia 3 
mc/ha fără întocmirea amenajamentului silvic.  

Măsura este una strict electorală. Modificările care ar fi 
reformat sistemul şi care ar fi permis valorificarea masei 
lemnoase cât mai aproape de locul exploatării, pentru a crea noi 
locuri de muncă, au fost eliminate fără justificare. A arătat că 
trebuie eliminată corupţia din sistem, iar personalul cinstit din 
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva trebuie protejat. A 
solicitat reanalizarea prevederii care menţine drept de 
preempţiune pentru  producătorii de mobilă. A afirmat că forma 
propusă de noul cod silvic face mai mult rău decât bine şi va duce 
la distrugerea pădurilor.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – nu este de acord ca 
o pădure să fie exploatată fără amenajament silvic, sau fără 
control silvic de specialitate.  

Domnul deputat Marian Ghiveciu – a cerut să se renunţe la 
abordarea politică a problematicii codului silvic şi să se manifeste 
mai multă încredere în părerea specialiştilor.  

Domnul deputat Stelian Nechita Dolha – a cerut să nu se 
renunţe la prevederi deja adoptate şi să se menţină propunerea de 
împădurire a suprafeţei de 2 milioane de ha până în 2035. 

Domnul deputat Petre Daea – a cerut o abordare realistă a 
problemelor cu care sectorul forestier se confruntă. 

Domnul Adam Crăciunescu, director general RNP, a 
prezentat preocupările conducerii Romsilva de a moderniza 
administrarea pădurilor şi a cerut prevederi clare în legislaţie, care 
să stopeze distrugerile care se înregistrează astăzi. RNP are 
nevoie de acest cod silvic pentru a repara unele probleme. 

Domnii Nicolae Ţucunel şi  Marian Stoicescu au prezentat 
punctul de vedere al organizaţiilor pe care le reprezintă.  

Domnii Cătălin-Constantin Tobescu, vicepreşedinte, FPPP 
România - Nostra Silva şi Dorel Fechete, preşedinte AAP, au 
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cerut adoptarea măsurilor cuprinse în noul proiect, care propune 
soluţii pentru problemele esenţiale ale domeniului forestier. 

S-a propus sistarea dezbaterilor şi reluarea acestora într-o 
şedinţă viitoare. Propunerea nu a fost aprobată. S-au înregistrat 13 
voturi pentru amânarea dezbaterilor şi 17 voturi contra amânării. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. La poziţia 4 din 
proiectul de raport, art. 2 alin. (2) lit. d) s-au înregistrat 3 abţineri, 
la poziţia 5, art. 3 alin. (3) s-au înregistrat 2 abţineri, la poziţia 8, 
art. 10 alin. (1) lit.a) s-au înregistrat 12 voturi împotrivă, la poziţia 
9, art. 11 alin. (3) s-au înregistrat 5 abţineri, la poziţia 11, art. 13 
alin. (1) s-au înregistrat 4 abţineri, la poziţia 18, art. 20 alin. (1) s-
au înregistrat 7 voturi împotrivă, la poziţia 28, art. 33 s-au 
înregistrat 3 abţineri. Celelalte articole au fost votate în 
unanimitate.  

În ansamblu, preraportul la proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic a fost 
votat cu majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere.  

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 septembrie 
2014, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (raport; PL.x 366/2014). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 388/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
89/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 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, 
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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. A absentat, motivat, domnul deputat 
Daniel Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost 
absent nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu 
Harbuz, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (PL.x 366/2014). 

Domnul deputat Viorel Marian Dragomir, raportor, a 
prezentat proiectul de lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea unui raport 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol (PL.x 89/2014). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea unui 
raport favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (Pl.x 388/2014) a primit, în unanimitate, un aviz 
favorabil. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 septembrie 
2014, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2014 pentru 
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modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (aviz; PL.x 
395/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 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. A absentat, motivat, domnul deputat 
Daniel Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost 
absent nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar 
de stat 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 avizarea Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PL.x 
395/2014). 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 septembrie 
2014, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale (aviz; Pl.x  421/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 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, 
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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. A absentat, motivat, domnul deputat 
Daniel Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost 
absent nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar 
de stat 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2014 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri fiscale (Pl.x  421/2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat 
proiectul de lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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