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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 26.03.2018             
Nr. 4c-4/182 

 
SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 6, 7 și 8 martie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6, 7  
și 8 martie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege  privind 
interzicerea temporară a exportului de lemne de foc (raport comun 
cu: Comisia  pentru mediu și echilibru ecologic: Plx 276/2017). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx 397/2017). 

3. Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; Plx 432/2017). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea 
unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale 
acestora (retrimis din plen pentru raport suplimentar; Plx. 261/2017). 
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5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
exploatarea și comercializarea masei lemnoase (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 21/2018). 

6.  Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
132/2017). 

7. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; 74/2018). 

8.  Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice ( aviz pentru: Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 
41/2018). 

9. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 6 martie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege  privind 

interzicerea temporară a exportului de lemne de foc (raport comun 
cu: Comisia  pentru mediu și echilibru ecologic: Plx 276/2017). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx 397/2017). 

3. Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului 
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cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; Plx 432/2017). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea 
unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale 
acestora (retrimis din plen pentru raport suplimentar; Plx. 261/2017). 

5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
exploatarea și comercializarea masei lemnoase (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 21/2018). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle , 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, Adrian-Claudiu Prisnel, Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-
Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, 
Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
- domnul Dumitru Georgescu, consilier, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost Proiectul de 
Lege  privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege  a fost adoptat de Senat și are ca  obiect de reglementare 
interzicerea exportului de lemne de foc cu diametrul de maximum 20 
cm şi până la 4 m lungime, pentru o perioadă de maximum 3 ani. 
Totodată se propune ca procedura de stabilire a preţului/metru cub, 
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asigurarea şi vânzarea către populaţie a lemnului de foc să se 
reglementeze în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei iniţiative legislative, prin ordin al ministrului apelor şi 
pădurilor. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru mediu 
și echilibru ecologic care a întocmit un raport preliminar de 
respingere. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat   Emanuel Havrici. 
 În urma dezbaterilor s-a decis, cu majoritate  de voturi ( s-au 
înregistrat 4 voturi împotrivă și 2 abțineri), întocmirea unui raport 
comun de respingere. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative pentru completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de 
reglementare completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou 
articol, art. 1031, astfel încât plantele silvo-pomicole, plantațiile 
pomicole, arborii, arboretele, culturile dendrologice, plantele de 
cultură silvice, inclusiv perdelele silvo-pomicole special înființate pe 
teren arabil pentru protecția culturilor agricole, care nu fac parte din 
amenajamentele silvice, să constituie vegetație forestieră din afara 
fondului forestier național specifică exploatației agricole. De 
asemenea, se propune stabilirea în sarcina administratorului 
exploatației agricole a responsabilității cu privire la administrarea, 
întreținerea, paza și valorificarea materialului lemnos rezultat din 
exploatațiile agricole. Propunerea legislativă a fost repartizată și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic în vederea întocmirii 
unui raport comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
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completările ulterioare, raportor al propunerii legislative a fost 
desemnat domnul deputat Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor s-a decis, cu majoritate  de voturi ( s-a 
înregistrat 1 vot împotrivă și 5 abțineri), întocmirea unui raport 
preliminar de respingere care va fi înaintat Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic. 
 S-a trecut la dezbaterea și analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; Plx 432/2017). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă  a fost respinsă de Senat și are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea art. 23 din Legea vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul abrogării textului de lege care 
limitează numărul câinilor ce însoțesc turmele și cirezile în diferite 
zone ale țării, corelativ cu instituirea măsurii privind stabilirea 
numărului prin „Regulamentul de pășunat elaborat și aprobat 
conform OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
completările și modificările ulterioare“. Propunerea legislativă a fost 
repartizată și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic care a 
întocmit un raport preliminar de respingere. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai propunerii legislative mai sus 
menționate au fost desemnați domnii deputați  Nicolae Giugea și 
Dănuț Păle. 
 Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor pentru o altă ședință. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 
privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a 
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torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei 
Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale 
acestora (retrimis din plen pentru raport suplimentar; Plx. 261/2017).
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca  obiect de reglementare 
modificarea art. 5  alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea 
unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale 
acestora, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
exceptării de la interdicția de schimbare a categoriei de folosință 
silvică și a destinației pentru terenurile prevăzute la art. 2 din lege 
necesare realizării sau extinderii lucrărilor din categoria drumuri de 
interes național, județean sau local. Domnul deputat Loránd-Bálint 
Magyar a depus amendamente la proiectul de lege. 
 Conform prevederilor articolului 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, proiectul de lege a fost trimis din plen spre reexaminare 
Comisiei pentru agricultură, sesizată în fond, pentru întocmirea unui 
raport  suplimentar. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus 

menționat  au fost desemnați domnii deputați   Gheorghe Tinel și Ioan 

Terea. 

 Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 

amânarea dezbaterilor pentru o altă ședință. 

 Ultimul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost propunerea 

legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase. 
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 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de 

reglementare instituirea cadrului legal necesar pentru exploatarea 

responsabilă a pădurilor, în vederea prevenirii și combaterii 

defrișărilor masive a acestora. Propunerea legislativă a fost 

repartizată și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic 

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, raportori ai propunerii legislative mai sus 

menționate  au fost desemnați domnii deputați   Emanuel Havrici și 

Ciprian Șerban. 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 abțineri) întocmirea unui raport 

preliminar de respingere care va fi înaintat Comisiei pentru mediu și 

echilibru ecologic. 

 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7  martie  2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1.  Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
132/2017). 
 2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; 74/2018). 
 3.  Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
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Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice ( aviz pentru: Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 
41/2018). 
 Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle , 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, Adrian-Claudiu Prisnel, Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-
Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, 
Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Au participat ca invitați: 

- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Nicolae Dimulescu, președinte, Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură; 

-domnul Gheorghe Constantin, director, Ministerul Apelor și 
Pădurilor; 

-domnul Vasile Bălțățeanu, șef serviciu, Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură; 

În conformitate cu prevederile art. 63  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic s-au întrunit în ședință comună pentru a dezbate primele 
două puncte de pe ordinea de zi. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările, ulterioare raportori ai Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru 
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modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul și acvacultura  au fost desemnați domnii 
deputați Ică Florică Calotă și Dănuț Păle, din partea Comisie pentru 
agricultură. 

Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. Domnul 
președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege mai sus 
menționat a fost adoptat de Senat și are  ca  obiect: reglementarea 
unor aspecte referitoare la asigurarea concordanței cu terminologia 
de specialitate din regulamentele Uniunii Europene, precum  și 
clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la 
Administrația Domeniilor Statului aflate în domeniul public sau 
privat al statului.  Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic. Ședința comună a avut ca scop 
dezbaterea și  însușirea de către membrii Comisie  pentru agricultură 
a amendamentelor votate în Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic. 

În urma dezbaterilor  membrii celor două comisii au hotărât, 
în unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de lege cu 
amendamentele admise și respinse care se regăsesc în raportul 
comun. 

Ședința comună a continuat cu  dezbaterea și analiza 
Proiectului de Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 
– Codul silvic. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările, ulterioare raportor al Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic a fost 
desemnat domnul deputat Ioan Terea, din partea Comisiei pentru 
agricultură. 

 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege mai sus menționat a fost adoptat de Senat și are ca obiect de 
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reglementare completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul 
silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
vederea scoaterii din fondul forestier național a unei suprafețe de 
teren fără compensare, numai prin achitarea taxelor prevăzute de 
lege, destinate realizării lucrărilor miniere de interes național, 
declarate de utilitate publică, de exploatare a zăcămintelor de lignit. 
Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În urma dezbaterilor  membrii celor două comisii au hotărât, 
cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 9 voturi împotrivă) adoptarea 
proiectului de lege mai sus menționat în forma prezentată de Senat și 
întocmirea unui raport comun preliminar care va fi înaintat Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 
 Ultimul punct de pe oridinea de zi  dezbătut de membrii 
Comisiei pentru agricultură a fost avizarea, în procedură de urgență, 
a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. ( aviz pentru: Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 
41/2018). 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările, ulterioare raportor al Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost desemnat 
domnul deputat Alexandru Stănescu. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege mai sus menționat a fost adoptat de Senat și are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, urmărindu-
se eliminarea neclarităților și disfuncționalităților identificate de 
instituțiile/autorități publice în procesul aplicării legii. 
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 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai 
sus menționat. Avizul va fi înaintat Comisie pentru muncă și protecție 
socială. 
 
         Lucrările au continuat în ziua de 8 martie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, 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,  Ioan Sorin Roman, Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a fost absent.  

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
     Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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