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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 

 

Bucureşti, 06.03.2017 
Nr. 4c-4/122 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22 și 23 februarie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 22 și 
23 februarie 2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 52 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune 
a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu Comisia pentru 
industrii și servicii; PLx 437/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 188/2016).  

4. Dezbaterea și analiza 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 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 23/2017). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 162/2014). 

Lucrările şedinţei din ziua de 21 februarie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 
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1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 52 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune 
a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu Comisia pentru 
industrii și servicii; PLx 437/2016). 

Au fost prezenţi 24 de deputați, membri ai Comisiei.  
Au participat ca invitați: 

- doamna Diana Mereanu - șef birou, Oficiul național al viei și 
produselor vitivinicole; 

- doamna Iuliana-Georgeta Scurtu – consilier juridic, Oficiul 
național al viei și produselor vitivinicole.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 
Munteanu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul 
organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (PLx 437/2016). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectul de lege și a subliniat că propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare modificare alin. (1) al art. 52 din Legea viei și vinului în 
sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 64/2015, în sensul 
că Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole (ONVPV) să 
funcționeze în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și nu în coordonare cum este reglementat, rămânând în text, 
însă, prevederea referitoare la finanțarea integrală din venituri proprii.  

A afriamt că, de fapt stabilirea raporturilor juridice dintre 
ONVPV și MADR este de competența executivului, care va aprecia 
acest lucru, în această ședință. Prin Hotărârea Guvernului  nr. 30/2017 
privind reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
ONVPV este cuprins deja la Anexa nr. 2 pct.5, în subordinea MADR.   

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
aprobarea întocmirii unui raport favorabil. Propunerea a fost aprobată 
în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 februarie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 
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1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 188/2016).  

2. Dezbaterea și analiza 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 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 23/2017). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 162/2014). 

Au fost prezenţi 24 de deputați, membri ai Comisiei.  
Au participat ca invitați: 
- domnul Ioan Seceleanu – vicepreședinte, Academia de Științe 

Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișetiˮ; 
- domnul Dragoș Ciprian Pahonțu – director general,  Regia 

Națională a Pădurilor - ROMSILVA; 
- domnul Cornel Șerb – director tehnic, Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"; 
- domnul Dănuț Iacob – director, Ministerul Apelor și Pădurilor;  
- domnul Istrate Ștețco – inspector șef, Garda Forestieră Cluj; 
- domnul Marian Stoicescu – președinte, Federația pentru 

Apărarea Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Gavrilescu – președinte, Progresul Silvic; 
- domnul Gabriel Stanciu – președinte, Asociația 

Administratorilor de Păduri din România; 
- domnul Dan Trifu – vicepreședinte, EcoCivica; 
- domnul Cătălin-Constantin Tobescu – vicepreședinte, Federația 

Proprietarilor de Păduri – Nostra Silva; 
- domnul Petru Boghean – secretar general, Asociația 

Forestierilor București; 
- domnul Liviu Goga – consilier juridic, Asociația Forestierilor 

din România; 
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- domnul Ciprian Muscă - vicepreședinte, Asociația Forestierilor 
Bucovina; 

- domnul Dorel Fechete – vicepreședinte, Asociația Proprietarilor 
de Fond Forestier; 

- domnul Silviu Geană – lider, Federația SILVA; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei. Domnia sa a precizat cum se va 
proceda pentru finalizarea proiectelor de lege aflate în dezbatere.   

S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectelor aflate pe ordinea de 
zi.  

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectele de lege și a făcut precizări în legătură cu modul în care se va 
acționa pentru finalizarea proiectelor de lege.  

Domnul Ioan Seceleanu, vicepreședinte al ASAS – a prezentat 
poziția instituției pe care o reprezintă și a cerut constituirea unui 
colectiv mai larg care să analizeze propunerile formulate și a sugerat 
fixarea unor principii pe baza cărora să se lucreze.  

Domnul Dragoș Cristian Pahonțu, director general al RNP – a 
arătat că Legea pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 
face parte din categoria legilor subsecvente Legii nr. 46/2008 – Codul 
silvic și trebuie să aibă rolul de a completa cadrul coercitiv pentru 
respectarea reglementărilor din domeniul silvic. A precizat că se 
impune o analiză atentă a situației actuale în domeniul silvic și a cerut 
ca analiza să nu fie influențată de aspectele emoționale incluse în 
discursul public. A semnalat unele aspecte pe care le consideră 
anormale: 

- se stabilesc și se sancționează noi fapte contravenționale 
exclusiv în sarcina personalului silvic; 

- sunt stabilite fapte contravenționale pentru atribuții și 
competențe ale diferitelor categorii de personal care constituie abateri 
disciplinare și se sancționează în conformitate cu prevederile codului 
muncii; 

- amenzile stabilite nu sunt armonizate cu gradul de pericol al 
faptelor încriminate; 
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- cuantumul amenzilor este foarte mare în raport cu nivelul 
veniturilor realizate de personalul silvic; 

- sunt încriminate foarte multe fapte ce țin de obligațiile ce decurg 
din sarcinile repartizate prin fișa posturilor; 

- se constată o tendință mare de părăsire a sectorului de către 
personalul silvic, la toate nivelurile ierarhice, dar cu precădere în rândul 
personalului de teren, aflat în prima linie a luptei pentru prevenirea și 
combaterea faptelor îndreptate împotriva fondului forestier. 

Domnul Marian Stoicescu, președinte al FAP – a atras atenția că, 
prin prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 s-a 
dorit să se lovească în personalul silvic care lucrează în domeniul 
silviculturii și a cerut ca în proiectul de lege să se facă referiri la toți cei 
care sunt responsabili pentru păduri.  

Domnul Cornel Șerb, director tehnic al INCDS – a afirmat că 
prevederile cuprinse în OUG nr. 51/2016 sunt lovitură de grație pentru 
cei care lucrează în sectorul silvic.  

Domnul Gheorghe Gavrilescu, președinte, Progresul Silvic – a 
atras atenția că prin apariția OUG nr. 51/2016 se distruge inițiativa 
personalului care lucrează în domeniul silvic. A afirmat că la elaborarea 
actului normativ au contribuit oameni care nu au lucrat nici o zi în 
producție. A atras atenția în legătură cu lipsa de preocupare pentru 
împăduriri și a cerut revizuirea condițiilor în care se pot face împăduriri 
pe fonduri europene.  

Domnul Silviu Geană, lider al Federației Silva -  a afirmat că 
modul în care OUG nr. 51/2016 a apărut este inexplicabil. Îi tratează pe 
cei care lucrează în domeniul silvic exact ca pe niște infractori.  

Ordonanța a fost elaborată și emisă cu încălcarea procedurilor 
legale privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite 
la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a 
deciziilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională. Aprecierea săvârșirii acestor așa-zise fapte 
contravenționale este extrem de subiectivă. Trebuie o lege care să 
sancționeze contravenientul și nu personalul silvic.  

Domnul Dan Trifu, vicepreședinte al EcoCivica – a anunțat că va 
prezenta un punct de vedere scris și a făcut unele observații legate de 
forma actuală a ordonanței.  

Domnul Dănuț Iacob, director în MAP – a subliniat că este 
necesară continuarea analizelor și a afirmat că până marți, săptămâna 
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viitoare, va prezenta un punct de vedere al ministerului. A cerut să se 
țină cont că a existat pericolul ca Uniunea Europeană să aplice 
sancțiuni României, din cauza unor nereguli semnalate în sistem. 

Domnul  Cătălin-Constantin Tobescu, vicepreședinte al FPP  
Nostra Silva – a afirmat că în textul OUG nr. 51/2016 sunt o serie de 
nereguli în ce privește  aplicarea sancțiunilor și a arătat că tema 
ordonanței a fost una de campanie electorală.  

Domnul Dorel Fechete, vicepreședinte al APFF -   a subliniat că 
sancționarea personalului silvic este o exagerarea foarte mare. Să se 
revină la forma inițială și să fie sancționați cei care greșesc. 

Domnul Gabriel Stanciu, președinte al AAPR – a susținut că 
OUG nr. 51/2016 este un act normativ pentru anihilarea corpului silvic.  

Se dau sute de milioane de lei amendă doar pentru că nu s-a 
acționat, din greșeală, o tastă atunci când se utilizează sistemul în 
format electronic. Ordonanța este o rușine pentru statul român, nu 
pentru inginerii silvici.  

S-a lucrat cu reprezentanții ministerului, s-a venit cu partea de 
prevenție, de notificare, dar punctul slab rămâne sancționarea 
personalului silvic, în condițiile în care se puteau aplica sancțiunile 
disciplinare.  

Dacă specialiștii care au lucrat în sectorul silvic ar reveni în 
domeniu, s-ar cruci atunci când ar vedea condițiile în care se lucrează 
astăzi. Dacă sistemul informatic pică, e dezastru. Dacă n-ai introdus 
datele în sistemul informatic, poți lua sute de milioane de lei vechi 
amendă.  

Domnul Ciprian Muscă, vicepreședinte al Asociația Forestierilor 
Bucovina – a subliniat că au fost stabilite unele modificări la textul 
ordonanței, dar Guvernul nu a mai avut timpul necesar pentru a opera 
schimbările convenite. A afirmat că societatea civilă are dreptul și 
posibilitatea să verifice proveniența lemnului, dar cere să nu se 
exagereze cu acest aspect. 

Domnul deputat Cristian Ghinea – a subliniat că la elaborarea 
OUG nr. 51/2016 au lucrat și ONG –uri care au în preocupările lor 
protecția fondului forestier și a atras atenția că la ședința comisiei au 
fost invitați să participe la dezbateri doar o parte dintre cei care au 
contribuit la elaborarea ordonanței. A afirmat că a fost o presiune pusă 
pe personalul silvic, dar putem lucra pentru îndreptarea lucrurilor. A 
cerut ca atunci când vor fi reluate dezbaterile asupra proiectului de lege 
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privind aprobarea OUG nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor să 
fie invitați și reprezentanți ai celorlalte organizații neguvernamentale 
care au lucrat la elaborarea ordonanței.  

Domnul deputat Sebestyen Csaba-Istvan – a cerut să fie avută în 
vedere și situația oamenilor obișnuiți, de rând, a căror viață depinde de 
lemnul de foc provenit din păduri, care se găsește din ce în ce mai greu.  

A susținut că acest lucru costă foarte mult acum, iar „oamenii 
sunt la pragul sărăciei și-i nenorocimˮ!. Concepția despre păduri, 
despre sancțiuni trebuie schimbată.  

Domnul deputat Ioan Dîrzu – a arătat că sunt mari discuții în 
zona pe care o reprezintă, inclusiv în ceea ce privește lemnul pentru 
foc. Sancțiunile ar trebui date doar pe linie administrativă. OUG nr. 
51/2016 este o mare eroare, care trebuie îndreptată.  

Doamna deputat Doina-Adriana Pană – a arătat că trebuie să 
facem dezvoltare durabilă a pădurii și să se pună capăt hoției. Cei care 
sunt aici, la dezbatere, au contribuit la elaborarea codului silvic și la 
implementarea „radaruluiˮ pădurilor. A afirmat că nu trebuie 
minimalizat rolul societății civile, dar pune întrebarea de ce a fost 
nevoie ca un ONG american să semnaleze neregulile din fondul 
forestier național și nu unul din România ? E suficientă o propunere 
concretă din partea tuturor organizațiilor și apoi se poate porni concret 
la discuții, pe baza unui material scris.  

Domnul deputat Nicolae Giugea – a susținut că trebuie realizat 
un echilibru între realitatea din teren și consultarea profesionaliștilor și 
a celorlalte punct de vedere. 

Domnul deputat Iuliu-Emanuel Havrici – a arătat că, în calitate 
de specialist a fost atent la toate punctele de vedere exprimate. OUG nr. 
51/2016 este o eroare și lucrurile trebuie îndreptate. Trebuie lămurite 
multe aspecte, inclusiv ce înseamnă proveniența legală a masei 
lemnoase, trebuie văzut cum se poate rezolva problema lemnului de foc 
pentru populație și să nu se uite că rolul principal al pădurii este acela 
de generator de funcții de mediu. Nu se discută de problemele pădurii, 
se discută mai mult de problemele transportului de lemn. 
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De asemenea, să se țină cont că sunt multe lucruri care trebuie 
corectate, sunt resurse în pădure care nu sunt valorificate așa cum 
trebuie.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a spus că OUG nr. 51/2016 
este un inventar al problemelor acumulate și existente în sistemul 
silvic. Cei care au inventariat toate aspectele negative din sectorul 
forestier național cunosc toate aceste probleme.  

„Concluzia este că nu ne facem treaba, nu ne putem întoarce la 
nivelul anilor '70. Domeniul silvic trebuie gestionat. Noi invocăm 
principii speciale, trebuie clarificat până la ce nivel este contravenție și 
de la ce nivel este infracțiuneˮ. A afirmat că ordonanța nu este o 
greșeală, dar unele aspecte sunt de discutat. Sunt aspecte asupra cărora 
trebuie lucrat. Personalul silvic este foarte nemulțumit. A cerut să nu se 
facă diferențieri între cei care lucrează în mediul privat și cei care 
lucrează la stat. Avem aproximativ 3 milioane de hectare cu păduri 
inaccesibile unde nu au fost amenajate căi de acces, iar noi forțăm 
exploatarea în zonele în care accesul este mai ușor. A cerut o analiză 
realistă a situației din sectorul silvic și nu exploatarea unor subiecte 
mediatizate intens în ultima perioadă. A solicitat constituirea unei 
subcomisii care să analizeze atent toate aceste aspecte.  

Domnul deputat Ioan Terea – a afirmat că titlul proiectului de 
lege ar fi  trebuit să fie altul, pentru că este vorba de o lege pentru 
sancționarea personalului silvic, ceea ce este o greșeală. Este o lege în 
tendința noastră de a face legi pe extreme. Adevărații specialiști au 
mers pe „arta de a extrage lemn din pădure fără să se vadă acest lucruˮ. 
Stabilirea unui cuantum exagerat al amenzilor este o greșeală, un lucru 
incorect. Personalul silvic care greșește să fie sancționat pe linie 
administrativă, nu să fie sancționați cu amenzi disproporționate în 
raport de nivelul salariilor. Legea care va ieși din comisie trebuie să fie 
una aplicabilă. A cerut să se clarifice ale cui sunt suprafețele de pădure 
care trebuie reîmpădurite. Statul trebuie să preia suprafețele care nu pot 
fi împădurite de actualii proprietari și ele să fie împădurite și exploatate 
de stat, iar suprafețele de pădure aflate în proprietatea și administrarea 
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Agenției Domeniilor Statului să fie transferate la RNP, pentru a fi 
gestionate de specialiști în domeniu.  

Domnul deputat Ion Tabugan – a criticat modul în care a fost 
elaborată OUG nr. 51/2016 și a semnalat că suntem într-o mare dilemă: 
de a face bine pădurii, societății și, în același timp de a crește sau a 
diminua la zero prestigiul personalului silvic.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 februarie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 188/2016).  

2. Dezbaterea și analiza 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 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 23/2017). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 162/2014). 

Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Cristian Ghinea, Magyar Lorand-Balint, 
Claudiu-Adrian Prisnel au fost absenți. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 
Munteanu, președintele Comisiei.  

Au continuat analizele asupra proiectelor aflate pe ordina de zi, în 
vederea cunoașterii tuturor aspectelor cuprinse în actele normative.  

S-a hotărât ca dezbaterile să fie reluate pe tema contravențiilor 
silvice în ședința de miercuri, 1 martie 2017.   

   
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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