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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28, 
29, 30 şi 31 ianuarie 2008. 

Având în vedere tematica proiectelor aflate pe ordinea de zi, 
biroul comisiei a hotărât ca lucrările să se desfăşoare la sediul 
Direcţiei Silvice Sibiu, cu participarea unor cadre cu atribuţii în 
administrarea şi utilizarea pădurilor. 

Lucrările şedinţelor au avut următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii Codului silvic 

(sesizare în fond; PL.x 802/2007). 
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Codul 

Silvic”(sesizare în fond; Pl.x 265/2007).   
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (sesizare în fond; Pl.x 217/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
sistemul public de pensii pentru agricultori (aviz pentru Comisia de 
muncă şi protecţie socială; Pl.x 825/2007). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea alineatului (6) al articolului 258 din Legea nr.571/2003 
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privind Codul fiscal (aviz pentru Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci;  Pl.x 824/2007). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare destinate 
finanţării agriculturii şi dezvoltării rurale (aviz pentru Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 867/2007). 

7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului (sesizare în fond; PLx 
909/2007). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor (sesizare în fond; Pl.x 878/2007).  

Şedinţa din data de 28 ianuarie 2008 a început la ora 1400 şi a 
avut următoarea ordine de zi aprobată: 

 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii Codului silvic 
(sesizare în fond; PL.x 802/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Codul 
Silvic”(sesizare în fond; Pl.x 265/2007).   

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (sesizare în fond; Pl.x 217/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Ionescu. Lucrările au fost 
conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Ioan Aldea – director general, Regia Naţională a 

Pădurilor - Romsilva; 
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- domnul Ciprian Pahonţu – director general, Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Victor Giurgiu – membru al Academiei Române; 
- domnul Gheorghe Mohanu – director, Regia Naţională a 

Pădurilor - Romsilva; 
- domnul Codruţ Bâlea – director, Regia Naţională a Pădurilor 

- Romsilva; 
- domnul Constantin Corduneanu – şef serviciu, Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva; 
- domnul Romică Tomescu – director general, Institutul de 

Cercetări şi Amenajări Silvice;  
- domnul Robert Blaj – director, Direcţia Silvică Sibiu; 
- domnul Adam Crăciunescu – inginer, Universitatea 

Timişoara; 
- domnul Marian Stoicescu – preşedinte, Confederaţia 

Sindicală „Consilva”. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului Legii Codului 

silvic (sesizare în fond; PL.x 802/2007). 
În timpul dezbaterilor generale s-a hotărât continuarea analizei 

în şedinţa următoare a comisiei. 
Lucrările au fost reluate în ziua de 29 ianuarie 2008, începând 

cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii Codului silvic 

(sesizare în fond; PL.x 802/2007). 
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Codul 

Silvic”(sesizare în fond; Pl.x 265/2007).   
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (sesizare în fond; Pl.x 217/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Ionescu. Lucrările au fost 
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conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, 
preşedintele comisiei. Ca invitaţi au participat: 

- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dan Ioan Aldea – director general, Regia Naţională a 
Pădurilor - Romsilva; 

- domnul Ciprian Pahonţu – director general, Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Victor Giurgiu – membru al Academiei Române; 
- Gheorghe Mohanu – director, Regia Naţională a Pădurilor - 

Romsilva; 
- domnul Codruţ Bâlea – director, Regia Naţională a Pădurilor 

- Romsilva; 
- domnul Constantin Corduneanu – şef serviciu, Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva; 
- domnul Romică Tomescu – director general, Institutul de 

Cercetări şi Amenajări Silvice;  
- domnul Robert Blaj – director, Direcţia Silvică Sibiu; 
- domnul Adam Crăciunescu – inginer, Universitatea 

Timişoara; 
- domnul Marian Stoicescu – preşedinte, Confederaţia 

Sindicală „Consilva”. 
Au continuat dezbaterile generale asupra Proiectului Legii 

Codului silvic. 
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,  

preşedintele comisiei, a arătat că pe problematica aflată în dezbatere 
s-a manifestat în permanenţă  interes, pornind atât de la importanţa 
economică a pădurii, dar, mai ales, având în vedere ansamblul de 
preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea 
pădurilor în stare corespunzătoare din punct de vedere al funcţiilor 
ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.  

Domnia sa a cerut ca în dezbateri să se aibă în vedere 
necesitatea ca pădurile şi tot ceea ce ţine de acest domeniu să 
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beneficieze de condiţii şi legislaţia în măsură să determine o 
ameliorare vizibilă a tuturor activităţilor cu caracter tehnic, 
economic şi juridic desfăşurate pentru asigurarea gestionării durabile 
a regimului silvic. 

Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R a arătat că 
Guvernul susţine proiectul de lege supus dezbaterii şi că doreşte ca 
forma finală pe care comisia o va adopta să fie în interesul bunei 
administrări a pădurilor. 

De asemenea, domnia sa a subliniat că este necesară asigurarea 
nivelului adecvat de continuitate juridică, instituţională şi 
operaţională în gestionarea pădurilor. Un alt aspect care trebuie avut 
în vedere este cel care vizează armonizarea relaţiilor dintre 
silvicultură şi alte domenii de activitate. Se va avea în vedere 
sprijinirea proprietarilor de păduri şi stimularea asocierii acestora şi, 
mai ales, prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a 
acţiunilor umane şi a factorilor de mediu destabilizatori. 

Domnul Dan Ioan Aldea, director general al R.N.P. a arătat că 
factorii cu răspunderi din cadrul R.N.P. au contribuit la 
îmbunătăţirea proiectului noului act normativ, pe care îl consideră 
absolut necesar în contextul modificărilor survenite în domeniul 
silviculturii în ultimii ani. Din punctul de vedere al R.N.P., 
dezbaterile au fost marcate de un profund profesionalism, iar 
proiectul noului Cod Silvic este aproape de cerinţele actuale ale 
fondului forestier naţional. 

Domnul Robert Blaj, director, Direcţia Silvică Sibiu, a apreciat 
modul în care a fost elaborat proiectul noului cod silvic şi a 
considerat pozitivă participarea la elaborarea acestui act normativ a 
unui număr atât de mare de specialişti, care cunosc situaţia reală şi 
care se confruntă zilnic cu o multitudine de probleme. 

Domnia sa a arătat că sunt şi unele aspecte care trebuie 
analizate cu mare atenţie, pentru că în teritoriu sunt multe probleme 
care trebuie soluţionate şi, uneori, cadrul legislativ nu prevede cele 
mai potrivite rezolvări. 

Domnul deputat Ion Dumitru – a arătat că proiectul Codului 
Silvic prezintă o mare importanţă pentru sănătatea pădurilor şi 
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pentru menţinerea unui echilibru corespunzător între toate 
componentele din domeniu, iar deputaţii din partea PSD au făcut 
amendamente importante, care speră să fie aprobate atât în comisie, 
cât şi în plenul Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Filip Georgescu – a cerut ca în deciziile care 
se vor lua să primeze interesul pădurii, atât în ce priveşte aspectul 
economic, dar mai ales aspectele legate de gestionarea durabilă a 
pădurii, asigurarea integrităţii fondului forestier şi majorarea 
suprafeţei terenurilor ocupate de păduri.  

Domnul deputat Adrian Moisoiu – a atras atenţia în legătură cu 
modul în care este respectat regimul silvic, care  este o obligaţie 
pentru toţi deţinătorii de fond forestier. A cerut să se acorde mai 
multă atenţie lucrărilor de regenerare a pădurilor, precum şi 
aspectelor legate de prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor 
pădurilor.  

Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că silvicultura 
reprezintă un domeniu foarte important şi modul în care se 
elaborează legislaţia în domeniu îşi pune amprenta asupra calităţii 
muncii din acest sector destul de important atât economic, dar şi 
ecologic al mediului. 

Aspectele de indisciplină din procesul de exploatare a 
sectorului silvic trebuie înlăturate printr-o legislaţie precisă, 
concretă, care să lămurească toate cazurile apărute în procesul de 
gestionare durabilă a pădurilor. 

Domnul Marian Stoicescu – a cerut ca în forma finală a noului 
Cod Silvic să se regăsească şi propuneri formulate de reprezentanţii 
sindicatelor din silvicultură, pe care domnia sa îi reprezintă.  

După finalizarea dezbaterilor generale s-a trecut la dezbaterea 
pe articole. 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. 

Majoritatea articolelor au fost votate în unanimitate.  
Au fost votate cu majoritate următoarele articole: 
- articolul 20 alin.(6) – 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă; 
- articolul 21 alin.(2) – 24 voturi pentru, 1 abţinere; 
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- articolul 102 – s-a votat eliminarea cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere; 

- articolul 129 – s-a votat introducerea alin.(8) şi alin.(9) cu 
24 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

În ansamblu proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
Plenul comisiei a aprobat, cu unanimitate, respingerea 

Propunerii legislative „Codul Silvic”( Pl.x 265/2007) şi a Propunerii 
legislative privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl.x 217/2007), întrucât o 
parte din propunerile cuprinse în aceste proiecte au fost incluse în 
Proiectul Legii Codului silvic (PL.x 802/2007). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 ianuarie 
2008, începând cu ora 930. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 

sistemul public de pensii pentru agricultori (aviz pentru Comisia de 
muncă şi protecţie socială; Pl.x 825/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea alineatului (6) al articolului 258 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal (aviz pentru Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci;  Pl.x 824/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Ionescu. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. Au participat ca invitaţi: 

-  domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
sistemul public de pensii pentru agricultori (Pl.x 825/2007). 

După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât acordarea unui aviz 
negativ. Propunerea a fost votată în unanimitate. 
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Tot aviz negativ a primit şi Propunerea legislativă pentru 
modificarea alineatului (6) al articolului 258 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal (Pl.x 824/2007). 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 ianuarie 

2008, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 

simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare destinate 
finanţării agriculturii şi dezvoltării rurale (aviz pentru Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 867/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului (sesizare în fond; PLx 
909/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor (sesizare în fond; Pl.x 878/2007).  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Ionescu.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla 
Kelemen, preşedintele comisiei. Au participat ca invitaţi: 

-  domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale. 

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

După finalizarea dezbaterilor, comisia a hotărât acordarea unui 
aviz nefavorabil Propunerii legislative privind simplificarea modului 
de accesare a fondurilor comunitare destinate finanţării agriculturii 
şi dezvoltării rurale (Pl.x 867/2007) şi acordarea unui aviz favorabil 
Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului (PLx 909/2007). Propunerea a fost votată cu unanimitate 
de voturi. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 
privind protecţia animalelor (Pl.x 878/2007).  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea 
proiectului de lege. Propunerea de respingere a fost aprobată în 
unanimitate.  

 
 
PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
Dr. Kelemen Atilla  Béla Ladislau                       Vasile Mocanu 
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