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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 18.06.2018             
Nr. 4c-4/424 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 5, 6 și 7 iunie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 6 și 
7 iunie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisia juridică,  de disciplină și imunități; PLx 322/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind câinii 
salvamontiști (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională; PLx. 511/2017). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 55/2018). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
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Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 336/2018). 

5.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 5 iunie 2018 au avut următoarea 

ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 

art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisia juridică,  de disciplină și imunități; PLx 322/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind câinii 
salvamontiști (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională; PLx. 511/2017). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 55/2018). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 336/2018). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei.  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Ilie Covrig, secretar de stat, Ministerul Apelor și 
Pădurilor; 
 -domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
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 -domnul Ilie Mihalache, director general, Ministerul Apelor și 
Pădurilor;  
 -domnul Dragoș Ciprian Pahonțu, director general, Regia 
Națională a Pădurilor Romsilva; 
 -domnul Cătălin Constantin Țobescu, consilier ministru, 
Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Silviu Geană, secretar general Federația Sindicatelor 
din Silvicultură Silva; 
 -domnul Nicolae Țucunel, președinte Asociația Forestierilor 
din România; 

-domnul Adrian Crețu,  președinte Asociația Administratorilor 
de Păduri; 

-domnul Dorel Fechete, vicepreședinte, Asociația 
Proprietarilor de Fond Forestier; 
 -domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Teodor Iulian Gheorghe, director general    Direcţia 
Generală pentru Relațiile cu Instituţiile Prefectului; 
 -doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale;  
 -doamna Adina Ciurea,  șef serviciu,   Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Laurențiu Baciu, președinte  Liga Asociațiilor 
Producătorilor Agricoli din România; 
 -doamna Eugenia Dragnea, director executiv, Liga 
Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România; 
 -doamna Alina Letiția, jurist, Liga Asociațiilor Producătorilor 
Agricoli din România; 
 -domnul Emil Dumitru, președinte, Federația Națională PRO 
AGRO; 
 -domnul Dorinel Soare, vicepreședinte, Asociația Comunelor 
din România; 
 -domnul Florentin Bercu, director executiv, Uniunea 
Cooperativelor de Ramură din România; 
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 -domnul  Costin Telehuz, membru Consiliul Director, 
Asociația Producătorilor de Porumb din România; 
 -domnul Nicolae Sitaru, membru fondator, Asociația 
Producătorilor de Porumb din România; 
 -domnul Mihai Dobrică, membru fondator, Asociația 
Producătorilor de Porumb din România; 
 -domnul Alexandru Gheorghe, director general adjunct, S.C. 
SOMALEX S.R.L; 
 -domnul Claudiu Frânc, președinte, Federația Crescătorilor de 
Bovine din România. 

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 pentru abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecție. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.9   din Legea 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie . Proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

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  Tinel Gheorghe. 

În urma dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei au hotărât 
,cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 5 voturi împotrivă), 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma prezentată de 
Senat care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic 
și  Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege privind 
câinii salvamontiști. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind 



5 
 

unităţile canine de intervenţie la avalanşă, constituite potrivit 
recomandărilor Comisiei Internaţionale de Salvare Alpină (ICAR-
CISA). Astfel, unitatea canină de intervenţie la avalanşă este 
echipajul compus dintr-un câine şi salvamontistul/jandarmul său, 
echipaj care a parcurs formele de pregătire specifice în cadrul 
Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România, respectiv 
Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea din Sibiu”, respectând 
întocmai regulamentul acestora şi care a absolvit la zi verificările 
anuale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 
 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  Dan Ciocan. 
 Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 
ședință viitoare. 
 În conformitate cu prevederile art. 63   din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 – 
Codul silvic a fost dezbătut în ședință comună cu membrii Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic. 
 Ședința comună a fost condusă de domnul deputat Alexandru 
Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.46/2008 - 
Codul silvic, în sensul îndreptării „erorii materiale” din cuprinsul 
alin.(10) al art.16 din actul normativ de bază, astfel cum a fost 
modificat prin Legea nr.175/2017. Astfel, prin Legea nr.175/2017 s-
a instituit „principiul teritorialităţii” prin care ocolul silvic care 
administrează şi/sau asigură serviciile silvice pentru suprafeţe de 
fond forestier de până la 30 ha, aparţinând persoanelor fizice şi 
juridice, pe raza comunei, oraşului sau municipiului respectiv, 
eroarea constând în faptul că suprafaţa vizată este de peste 30 de ha, 
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şi nu de maxim 30 ha. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a 
fost repartizat 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, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi (înregistrându-se 4  voturi împotrivă 
şi 7  abţineri) să  supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de  Lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008-Codul 
silvic, cu amendamentele admise redate în anexa nr.1 şi 
amendamentul respins redat în anexa nr.2, care fac parte integrantă 
din raportul comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 61   din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, ultimul punct dezbătut a fost proiectului de lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în administare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului. Proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat și a fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare consolidarea pieţei funciare 
româneşti, măsurile preconizate vizând, printre altele: stabilirea 
ordinii de exercitare a dreptului de preempţiune astfel: coproprietari 
şi rude până la gradul I, arendaşi, statul român, prin Agenţia 
Domeniilor Statului, proprietari de terenuri agricole vecini precum și 
stabilirea condiţiilor cumulative pentru cumpărători persoane fizice: 
să aibă reşedinţa/domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
unde se află terenul oferit spre vânzare, desfăşurarea activităţii 
agricole pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul 
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oferit spre vânzare, cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a 
ofertei de vânzare a terenului, stabilirea condiţiilor cumulative pentru 
cumpărători persoane juridice: sediul social şi/sau secundar 
înregistrat pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află 
terenul oferit spre vânzare, desfăşurarea activităţii agricole pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre 
vânzare cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de 
vânzare a terenului, veniturile obţinute din activităţi agricole 
reprezintă minimum 75% din totalul veniturilor pe ultimii 3 ani. 
Totodată, se reglementează obligativitatea utilizării stricte a 
terenurilor agricole, de către proprietarii acestor terenuri, fie în regim 
de exploatare directă, fie prin încheierea contractelor de arendare 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 
 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  Alexandru Stănescu. 
 Au urmat dezbateri pe articole și s-au formulat amendamente 
care vor fi supuse dezbaterilor în următoarea ședință. 
  
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 6 iunie 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. Domnul deputat  Adrian Claudiu Prisnel  a fost absent.  
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 iunie 2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
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(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați  Loránd-Bálint Magyar și Adrian Claudiu 
Prisnel  au fost absenți. 
      

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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