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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
 

 

Bucureşti, 24.10.2016 
Nr. 4c-4/579 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 18, 19 și 20 octombrie 2016 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18, 19 și 
20 octombrie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; Plx 242/2014). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 199/2015). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 370/2016). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 
PLx 176/2015). 

5. Dezbaterea și analiza Proiectului  de Lege privind stabilirea 
unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor 
intercomunitare de materiale lemnoase (raport comun cu Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 477/2015). 
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6. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
protejarea pădurilor din România (raport comun suplimentar cu 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx 360/2015). 

7. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind instituirea 
zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor (raport comun cu 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 396/2016). 

8. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de 
teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului "Aeroport internațional Braşov-Ghimbav" şi pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi 
din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Braşov-
Ghimbav" (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx 373/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 18 octombrie 2016 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 199/2015). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 
PLx 176/2015). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului  de Lege privind stabilirea 
unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor 
intercomunitare de materiale lemnoase (raport comun cu Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 477/2015). 
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4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind instituirea 
zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor (raport comun cu 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 396/2016). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
Alexandru, Tabugan Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică 
Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dîrzu Ioan, 
Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă 
Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Holban Titi, Laza-
Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculae 
Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-
Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. Domnul deputat  Daniel Constantin 
a fost absent.   

Au participat ca invitați:  
- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

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

Pădurilor; 
- domnul Dănuț Dinuță – director adjunct, Ministerul Economiei, 

Comerțului și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 
Lucrările ședinței au fost comune cu Comisia pentru mediu și 

echilibru ecologic și au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice și de doamna deputat Ileana Carmen 
Moldovan, președintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (PLx 199/2015). 

Domnul deputat Florică-Ică Calotă, raportor, a prezentat 
proiectul de lege și a precizat că există un preraport întocmit de 
Comisia pentru mediu, asupra căruia și membrii Comisiei pentru 
agricultură trebuie să se pronunțe. 

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport de 
adoptare. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
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S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (PLx 176/2015). 

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

Doamna Erika Stanciu, secretar de stat în cadrul MMAP – a 
precizat că sunt unele greutăți legate de exproprierea terenurilor pe care 
să fie realizate perdelele forestiere de protecție și a afirmat că MMAP 
va aloca în fiecare an fondurile necesare realizării perdelelor forestiere 
de protecție a terenurilor agricole pentru prevenirea și combaterea 
fenomenului de secetă și a deșertificării. 

S-a propus întocmirea unui raport de adoptare. Propunerea a fost 
votată în unanimitate. 

Membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate, 
întocmirea unui raport de respingere pentru Proiectul  de Lege privind 
stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a 
livrărilor intercomunitare de materiale lemnoase (PLx 477/2015). 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor (PLx 
396/2016). 

S-a propus întocmirea unui raport de adoptare. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 octombrie 
2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; Plx 242/2014). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 370/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
protejarea pădurilor din România (raport comun suplimentar cu 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx 360/2015). 
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Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
Alexandru, Tabugan Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică 
Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dîrzu Ioan, 
Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă 
Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Holban Titi, Laza-
Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculae 
Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-
Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. Domnul deputat  Daniel Constantin 
a fost absent. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (Plx 242/2014). 

Domnul deputat Florică Ică Calotă, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă.  

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei și continuarea 
dezbaterilor în prezenta reprezentanților asociațiilor de pescari 
comerciali de la Marea Neagră.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru  
completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (PLx 370/2016). 

Domnul deputat Florică Ică Calotă, raportor, a prezentat 
proiectul de lege și a susținut că, pentru a organiza în mod eficient 
activitatea de exploatare a resurselor acvatice vii din habitatele 
piscicole, se propune ca autoritățile care administrează terenuri 
proprietate publică și privată a statului să asigure locuri de campare, 
prin închiriere, operatorilor economici care desfășoară activitatea de 
pescuit.  

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate. 

În continuarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate, ca pentru Propunerea legislativă privind protejarea 
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pădurilor din România (Plx 360/2015) să se întocmească un raport de 
respingere. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 20 octombrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de 
teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului "Aeroport internațional Braşov-Ghimbav" şi pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi 
din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Braşov-
Ghimbav" (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx 373/2016). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
Alexandru, Tabugan Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică 
Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dîrzu Ioan, 
Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă 
Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Holban Titi, Laza-
Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculae 
Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-
Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. Domnul deputat  Daniel Constantin 
a fost absent.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de 
teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului 
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Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului "Aeroport internațional Braşov-Ghimbav" şi pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi 
din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Braşov-
Ghimbav" (PLx 373/2016). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul 
de lege și a propus întocmirea unui raport preliminar de respingere, 
întrucât problematica aflată în dezbatere a fost reglementată prin 
adoptarea Propunerii legislative privind modificarea alin.4 al art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului" Aeroport Internaţional Braşov-
Ghimbav" (Plx 650/2015). 

Propunerea de respingere a fost votată în unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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