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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 martie 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5,
6 şi 7 martie 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
suplimentele alimentare (raport; PL.x 468/2012);
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii pentru modificarea
unor acte normative din domeniul silviculturii (raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 87/2011).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu (raport comun cu
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic; PL.x 712/2011).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 şi a
Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; Pl.x 339/2012).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe IonescuŞişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport comun cu
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi Sport; Pl.x 334/2012).
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Lucrările şedinţei din data de 5 martie 2013 au început la ora
14 şi au avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
suplimentele alimentare (raport; PL.x 468/2012);
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii pentru modificarea
unor acte normative din domeniul silviculturii (raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 87/2011).
Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Elena Dumitru – secretar de stat, Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice;
- doamna Graziela Vâjială – preşedinte, Agenţia Naţională
Anti-Doping;
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Olga Georgescu – şef serviciu, Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Iulia Monica Acatrinei - consilier, Agenţia
Naţională Anti-Doping;
- domnul Remuş Opriş – consilier, Agenţia Naţională AntiDoping;
- domnul Mihnea Vasiliu – consilier, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Maria Petrescu – consilier, Ministerul Finanţelor
Publice;
- doamna Simona Ispas – expert, Ministerul Finanţelor
Publice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
suplimentele alimentare (PL.x468/2012).
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Domnul deputat Nini Săpunaru a cerut amânarea analizei
pentru o şedinţă viitoare a Comisiei, pentru ca reprezentanţii
instituţiilor care au atribuţii în aplicarea prevederilor din domeniul
suplimentelor alimentare să-şi pună de acord punctele de vedere.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului
Legii pentru modificarea unor acte normative din domeniul
silviculturii (PL.x 87/2011).
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, în calitate de raportor,
a prezentat proiectul de lege şi a precizat că acesta are ca obiect
modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările
ulterioare. Aceste modificări sunt determinate, aşa cum se
precizează de către iniţiatori în expunerea de motive, de existenţa
unui număr semnificativ de acţiuni în instanţele de contencios
administrativ promovate de proprietarii de păduri în scopul
obţinerii formelor de sprijin neconcordante cu Informarea Comisiei
Europene – Linii directore comunitare privind ajutoarele de stat în
sectorul agricol şi forestier 2007-2013, de neasigurarea pazei şi
protecţiei pentru o suprafaţă de aproximativ 500.000 ha de pădure
pentru care proprietarii nu au încheiat contracte de servicii silvice
sau de administrare motivând că nu li s-au asigurat de la bugetul
statului formele de sprijin prevăzute de actualele reglementări de
necesitatea asigurării compatibilităţii legislaţiei naţionale din
domeniul silviculturii care reglementează diverse forme de sprijin
pentru proprietarii de păduri cu Liniile directoare comunitare sus
menţionate, precum şi de necesitatea realizării lucrărilor de apărare
împotriva inundaţiilor a localităţilor calamitate, în scopul ocrotirii
vieţii persoanelor şi a bunurilor aparţinând acestora.
Au urmat dezbateri. S-a propus respingerea proiectului de
lege. Propunerea a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 martie 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu (raport comun cu
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic; PL.x 712/2011).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 şi a
Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; Pl.x 339/2012).
Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Elena Dumitru – secretar de stat, Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice;
- domnul Valentin Olimpiu Soneriu - secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu (PL.x 712/2011).
Domnul deputat Ion Tabugan, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a arătat că propunerea legislativă are
ca obiect de reglementare modificarea lit. f) a alin. (1) al art. 9 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
diminuării contribuţiei de 2% din veniturile realizate din vânzarea
masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către
administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor
de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun,
răchitei şi puieţilor, la Fondul pentru mediu, cu sumele cheltuite cu
administrarea ariilor naturale protejate de către administratorul,
respectiv proprietarul pădurii, potrivit prevederilor contractelor de
administrare.
Au urmat dezbateri. După terminarea dezbaterilor s-a propus
respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1)
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al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind
Fondul de mediu. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au
înregistrat 29 de voturi pentru respingere şi 1 vot împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997 (Pl.x 339/2012).
Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a
prezentat propunerea legislativă şi a precizat că aceasta are ca
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările
ulterioare, în vederea stabilirii dreptului de a le fi restituite
terenurile agricole şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene şi, totodată, pentru clarificarea mecanismului de
reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament.
S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost
votată cu majoritate. S-au înregistrat 29 de voturi pentru şi 1 vot
împotrivă.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 7 martie 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe IonescuŞişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport comun cu
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi Sport; Pl.x 334/2012).
Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Valentin Olimpiu Soneriu - secretar de stat,
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Gheorghe Sin – preşedinte, Academia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (Pl.x
334/2012).
Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat în
MADR, a cerut ca membrii comisiei să amâne analiza propunerii
legislative pentru ca o seamă de aspecte privind deţinerea în
proprietate să fie lămurite. Propunerea de amânare a fost aprobată
în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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