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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 mai 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17, 18 şi 
19 mai 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
72/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
88/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; PL.x 
213/2011). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; Pl.x 
249/2011).  
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6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic 
al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; 
Pl.x 265/2011). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru stimularea 
înfiinţării de întreprinderi micro, mici şi mijlocii în mediul rural, în 
domeniul producţiei agroalimentare (aviz; Pl.x 260/2011). 

Lucrările în şedinţă ale comisiei din ziua de 17 mai 2011, au 
început la ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Adrian Rădulescu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marin Anton – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Dumitru Georgescu – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Silvia Ştefan – consilier superior, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Vasilica Dinu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion 

Tabugan, vicepreşedinte al comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 
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Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a menţionat că Legea nr. 56/2010 privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional reglementează înfiinţarea 
fondului de accesibilizare a pădurilor pentru pădurile proprietate publică 
a statului, pentru pădurile unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 
pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată. 

La art. 5, legea sus menţionată stabileşte şi sursele de constituire a 
fondului de accesibilizare pentru fondul forestier proprietate publică a 
statului.  

Astfel, ocoalele silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva trebuie să alimenteze fondurile de accesibilizare cu până la 
10% din valoarea masei lemnoase comercializată. 

Având în vedere criza economică severă, care a determinat 
reducerea preţului la lemn, obligarea ca ocoalele silvice să participe la 
alimentarea fondului cu 10% din valoarea masei lemnoase vândute şi 
micşorate va crea greutăţi financiare Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva.  

În acest sens, a formulat un amendament, care se regăseşte în 
raportul întocmit de comisie. 

Domnul deputat Corneliu Olar a cerut ca organele locale să aibă 
posibilitatea să-şi prezinte punctul de vedere în legătură cu valoarea 
procentului stabilit pentru masa lemnoasă vândută. 

Domnul deputat Ion Dumitru a precizat că s-a dorit ca valoarea 
acestui procent să nu fie fixată la 10%, ci ea să fie stabilită până la 
această valoare, de către autoritatea publică centrală care răspunde de 
silvicultură. 

Domnul deputat Vasile Ştefan Beres a precizat că  este perfect de 
acord cu poziţia exprimată de domnul deputat Ion Dumitru şi crede că 
fondul forestier trebuie gospodărit unitar şi în funcţie de  situaţia 
economică din anul în care urmează să se stabilească mărimea 
procentului. Este foarte bine ca procentul să fie stabilit de autoritatea 
publică centrală. 

Domnul Marin Anton, secretar de stat în MMP a afirmat că 
ministerul pe care-l reprezintă este de acord cu poziţiile exprimate în 
comisie. S-a trecut la dezbaterea pe articole. Articolul unic a fost votat 
în unanimitate.  
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În ansamblu, Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a 
alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului 
forestier naţional a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 mai 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. 1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 72/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
88/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl.x 72/2011). 

Domnul deputat Gheorghe Antochi, în calitate de raportor, a 
prezentat propunerea legislativă şi a propus amânarea dezbaterii pentru 
că Guvernul trebuie să trimită o poziţie foarte clară, în scris, în această 
problematică. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 

Lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor PL.x 
88/2011). 
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Domnul Dumitru Georgescu, consilier superior în MADR a 
declarat că ministerul pe care-l reprezintă îşi susţine punctul de vedere 
trimis în acest caz.  

Domnul deputat Ion Tabugan a propus amânarea analizei pentru 
săptămâna viitoare, pentru a se analiza şi alte aspecte legate de 
administrarea şi exploatarea pajiştilor. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate de voturi. S-
au înregistrat 25 de voturi pentru amânarea analizei şi 1 abţinere.  

Lucrările în şedinţă au continuat în data de 19 mai 2011, începând 
cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; PL.x 
213/2011). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; Pl.x 
249/2011).  

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic 
al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; 
Pl.x 265/2011). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru stimularea 
înfiinţării de întreprinderi micro, mici şi mijlocii în mediul rural, în 
domeniul producţiei agroalimentare (aviz; Pl.x 260/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei.  

În cadrul şedinţei s-a hotărât ca toate proiectele de lege, respectiv: 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope (PL.x 213/2011), Propunerea legislativă 
privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (Pl.x 
249/2011), Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 
29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; Pl.x 265/2011) şi 
Propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi 
micro, mici şi mijlocii în mediul rural, în domeniul producţiei 
agroalimentare (Pl.x 260/2011) să primească aviz negativ. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU   
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