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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 

 
 

Bucureşti, 14.11.2016 
Nr. 4c-4/635 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 și 10 noiembrie 2016 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 9 și 10 
noiembrie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri generale asupra Proiectului de Lege  privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice. 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol  
(raport comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului; PLx 99/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 8 noiembrie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi: 
           1. Dezbateri generale asupra Proiectului de Lege  privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice. 

Au fost prezenţi 30 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Daniel Constantin și Titi Holban au fost 
absenți. Doamna deputat Viorica Marcu a fost în delegație externă.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, președintele Comisiei.  
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Domnul deputat Nini Săpunaru, președintele comisiei a prezentat 
conținutul unei petiții susținute de participanții la acțiunea de pichetare a 
sediului Parlamentului din data de 26 octombrie 2016. 

În petiția adresată conducerii Parlamentului, semnată de 
reprezentanți ai Federației pentru Apărarea Pădurilor și ai Federației 
Sindicatelor Silva sunt formulate  nouă revendicări referitoare la actele 
emise de Guvern în ceea ce privește stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice, acordarea subvențiilor pentru proprietarii de păduri 
care administrează păduri de până la 30 de ha și se solicită mai multă 
transparență în ceea ce privește aplicarea și respectarea prevederilor 
Codului silvic pentru menținerea și apărarea integrității fondului forestier 
național.  

În petiție se solicită consultarea permanentă a societății civile, a 
organizațiilor profesionale și sindicale, a asociațiilor de proprietari de 
păduri, asociațiilor administratorilor de păduri, a ONG-urilor din 
silvicultură, pentru că sectorul silvic are nevoie de legi clare, simple și 
aplicabile, în conformitate cu realitățile și necesitățile sectorului. Este 
nevoie de o revizuire și unificare a legislației referitoare la silvicultură. 

Au urmat dezbateri asupra Proiectului de Lege  privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 noiembrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol  
(raport comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului; PLx 99/2015). 

Au fost prezenţi 29 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Daniel Constantin, Titi Holban și Florin Cătălin 
Teodorescu au fost absenți. Doamna deputat Viorica Marcu a fost în 
delegație externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei. 
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Domnia sa a precizat că proiectul de lege este în dezbatere în comun 
cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și că la 
raportul comun al comisiilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice a formulat o seamă de observații de care ar trebui să 
se țină seama la întocmirea raportului comun suplimentar.  

Au urmat dezbateri generale.  
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 10 noiembrie 2016, 

având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol  
(raport comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului; PLx 99/2015). 

Au fost prezenţi 30 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Daniel Constantin și Titi Holban au fost 
absenți. Doamna deputat Viorica Marcu a fost în delegație externă. 

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

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind 
registrul agricol  (PLx 99/2015). 

Au continuat dezbaterile generale.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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