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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 27.06.2017 
Nr. 4c-4/351 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 19, 20 și 22 iunie  2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 

19, 20  și 22 iunie  2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a  
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin.(2) 
din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea  consiliilor locale ale 
acestora (raport: PLx.  230/2017). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 şi alin.(5) al art.20 din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România (aviz: 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx.  220/2017). 
 3. Studiu individual Legea nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare. 
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Lucrările şedinţei din ziua de 19 iunie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a  
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin.(2) 
din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea  consiliilor locale ale 
acestora (raport: PLx.  230/2017). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, 
Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-
Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Prisnel 
Adrian-Claudiu, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. Domnul deputat 
Cristian Ghinea a fost absent. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Istrate Şteţco, secretar de stat, Ministerul Apelor şi 

Pădurilor;  
- domnul Dragoş Cristian Pahonţu, director general, Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva; 
 -domnul Dănuţ Iacob, director, Ministerul Apelor şi 
Pădurilor; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin.(2) 
din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
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administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale 
acestora (raport: PLx.  230/2017). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
reducerea tãierilor ilegale prin asiguraea pazei tuturor suprafeţelor 
de fond forestier de către ocolul silvic care administreazã şi/sau 
asigură serviciile silvice, pentru suprafaţa cea mai mare de fond 
forestier, pe teritoriul unei comune, oraş sau  municipiu, care este 
obligat, la cerere deţinătorului, să asigure pe bază de contract, 
serviciile silvice pentru suprafeţele de fond forestier de până la 30 
ha, aparţinând persoanelor fizice şi juridice. 

Pentru asigurarea  cu lemn de foc necesar încălzirii 
locuinţelor, propunerea legislativã reglementeazã posibilitatea  de 
recoltare a unui volum de maxim 5mc/an/ha, de cãtre 
proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea 
de a beneficia de uzufruct, demonstrând cu documente conform 
codului civil, deţinând o suprafaţã de maximum 10 ha şi un contract 
de administrare sau de servicii silvice pe o perioadã de minimum 10 
ani cu un ocol silvic. 

De asemenea, domnul Anton Păştinaru a subliniat faptul că 
Senatul a adoptat proiectul de lege cu modificări şi completări, 
justificând astfel caracterul de urgenţă prin termenele care trebuiesc 
respectate, respectiv 1 august 2017 centralizarea la UAT  a situaţiei 
cu necesarul de lemne de foc pentru încălzirea gospodăriilor 
populaţiei şi 15 august 2017 transmiterea acestei situaţii la Ocoalele 
silvice. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât cu majoritate de voturi (s-a 
înregistrat 1 vot împotrivă) adoptarea proiectului de lege. 

 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 iunie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 şi alin.(5) al art.20 din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România (aviz: 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx.  220/2017). 
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A participat ca invitat domnul senator Tánczos Barna în 
calitate de iniţiator al proiectului de lege. 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, 
Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-
Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Prisnel 
Adrian-Claudiu, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. Domnul deputat 
Cristian Ghinea a fost absent. 

Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi are ca obiect 
de reglementare prorogarea  termenelor prevăzute de art. 11 alin.(1) 
şi art.20 alin.(5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România. Avizul  va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât în unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 iunie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Legii nr. 321/2009 privind  
comercializarea produselor alimentare. 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, 
Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-
Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Prisnel 
Adrian-Claudiu, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. Domnul deputat 
Cristian Ghinea a fost absent. 
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 A urmat studiu individual asupra propunerilor legislative, 
aflate pe agenda comisiei,  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 321/2009 privind  comercializarea produselor alimentare. 

 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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