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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice  Bucureşti, 30.06.2016 

Nr.4c-4/379 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2016 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
(raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială; PLx 717/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind stabilirea unor 
măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice 
din Munţii Orăştiei (aviz; PLx 267/2016). 

3. Dezbaterea şi  avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru 
accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(aviz; PLx 262/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 28 iunie 2016 au avut următoarea ordine de 
zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
(raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială; PLx 717/2015). 

Au fost prezenţi  31 deputaţi, din totalul de 35 membri ai Comisiei. 
Domnul deputat Dumitru Niculescu a fost în concediu de odihnă. Au absentat 
domnii deputaţi Toader Dima, Marian Viorel Dragomir şi Vasile Iliuţă.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Lascu - secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- domnul Attila Gyorgy - secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice;  
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- domnul Ilie Mihalache – director general, Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor; 

- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; 

- domnul Valentin Neagoe – preşedinte, Sindicatul Naţional al Gărzii de 
Mediu; 

- domnul Ciprian Şoavă – membru Biroul executiv, Sindicatul Naţional 
de Mediu - Ecologistul;  

- doamna Delia Fodor – vicepreşedinte, Sindicatul Naţional al Gărzii de 
Mediu. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele Comisiei. 

Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat o informare în legătură cu 
vizita pe care o delegaţie compusă din membri ai Comisiei a efectuat-o în 
Republica Cehă. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere (PLx 717/2015). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat proiectul de 
lege. 

Domnul Ciprian Şoavă, membru Bex - Sindicatul Naţional al Gărzii de 
Mediu – Ecologistul, a cerut membrilor Comisiei ca aspectele legate de 
salarizare să fie atent analizate, pentru că această ordonanţă a Guvernului, care 
a încercat să elimine inechităţile în ceea ce priveşte veniturile salariale, nu a 
făcut altceva decât să adâncească aceste diferenţe. 

Au urmat dezbateri pe articole. 
Toate articolele, cu excepţia art.8 alin.(2), poziţia 20 marginal şi Art.II 

alin.(1), poziţia 27 marginal, au fost votate în unanimitate. 
La art.8 alin.(2) s-au înregistrat 27 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, iar 

la Art.II alin.(1) s-au înregistrat 26 de voturi pentru şi 5 voturi împotrivă.  
În ansamblu, proiectul de preraport a fost votat cu majoritate. S-au 

înregistrat 29 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 iunie 2016, având 

următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind stabilirea unor 

măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice 
din Munţii Orăştiei (aviz; PLx 267/2016). 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 35 membri ai Comisiei. 
Doamna deputat Maria Dragomir a fost în concediu de odihnă. Au absentat 
domnii deputaţi Daniel Constantin, Toader Dima, Marian Viorel Dragomir şi 
Vasile Iliuţă.  
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A participat ca invitat domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat 
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind stabilirea 
unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor 
dacice din Munţii Orăştiei (PLx 267/2016). 

Domnul deputat Ioan Dîrzu, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că se află în dezbaterea Comisiei pentru eliberarea unui aviz. A propus 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. Propunerea a fost votată în 
unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 iunie 2016, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi  avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru 
accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(aviz; PLx 262/2016). 

Au fost prezenţi 31 de deputaţi, din totalul de 35 membri ai Comisiei. Au 
absentat domnii deputaţi Daniel Constantin, Toader Dima, Viorel Marian 
Dragomir şi Vasile Iliuţă. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele Comisie. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru 
accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PLx 262/2016). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de lege şi 
a propus amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare.  

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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