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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 17.10.2017 
Nr. 4c-4/474 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din ziua de 4 octombrie  2017 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de      
4 octombrie  2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra aplicării Legii cooperaţiei agricole nr. 
566/2004 – CAPITOLUL XIII – Sprijinul statului pentru 
cooperativele agricole. 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
interzicerea temporară a exportului de lemne de foc (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 276/2017). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completrea art. 67 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx.  
277/2017). 

Au fost prezenţi 25 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei.  

 Au participat ca invitați: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Apelor şi 

Pădurilor; 
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- doamna Gheorghiţa Toma – director, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- doamna Elena Spătaru – director, Direcţia Reglementări 
Vamale – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 
 -domnul Florin Romeo Vereştiuc – consilier, Direcţia 
Reglementări Vamale – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 
 -domnul Niculae Ştefan – preşedinte, Federaţia AGROSTAR; 
 -domnul Constantin Mocanu – preşedinte, Cooperativa 
Agricolă BRAICOOP; 

 -domnul Florin Ciobanu – preşedinte, Legumicola Pleşoiu; 
 -doamna Eugenia Dragnea – director executiv, Liga 

Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România;  
- domnul Florentin Bercu – director, Federaţia Naţională PRO 

AGRO România; 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, preşedintele Comisiei. 
Primul punct de pe ordinea de zi supus dezbaterii a fost 

analiza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 – CAPITOLUL XIII 
– Sprijinul statului pentru cooperativele agricole. 
 Doamna director Gheorghiţa Toma a informat Comisia  
referitor la stadiul aplicarii legii de către Ministerul Finaţelor, fără 
ca prevederile acesteia să fie incluse în Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. Motivul pentru care legea nu se aplică în prezent este 
sesizarea făcută de Consiliul Concurenţei referitor la facilităţile 
acordate  cooperativelor agricole, asimilate ajutorului de stat. 
 Domnul secretar de stat Dumitru Daniel Botănoiu a precizat 
că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a notificat Comisia 
Europeană cu privire la posibilul ajutor de stat acordat prin această 
lege. De asemenea, domnul secretar de stat a estimat că termenul de 
răspuns ar putea fi aproximativ o lună. 
 Domnul Niculae Ştefan a solicitat sprijinul Comisiei pentru 
deblocarea legii, întrucât în opinia domniei sale, asocierea micilor 
producători şi capitalizarea lor pot asigura accesul la piaţă mai uşor 
a acestora. 

Domnul Constantin Mocanu  preşedintele  Cooperativei 
Agricole BRAICOOP  a împărtăşit din experienţa sa din cei zece 
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ani de funcţionare. Membrii acestei cooperative  vând peste 75% din 
producţia obţinută prin intermediul acesteia.  

Domnul Florin Ciobanu preşedintele Legumicola Pleşoiu a 
livrat la supermarket producţia cooperativei pe care o reprezintă şi 
nu a beneficiat de sprijinul acordat de Legea nr. 566/2004. 

 În urma dezbaterilor din Comisie domnul preşedinte 
Alexandru Stănescu a propus reluarea discuţiei după primirea 
răspunsului de la Comisia Europeană, care dacă este favorabil legea 
se poate aplica în forma actuală. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
interzicerea temporară a exportului de lemne de foc.  

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
interzicerea exportului de lemne de foc cu diametrul de maximum 
20 cm şi până la 4 m lungime, pentru o perioadă de maximum 3 ani. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar la Camera Deputaţilor a 
fost repartizat şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Domnul deputat Corneliu Olar a iniţiat proiectului de lege din 
cauza permisivităţii cadrului legislativ din ţara noastră, România 
fiind în prezent mare exportatoare de lemn. Un alt motiv care a stat 
la baza iniţierii proiectului de lege l-a reprezentat creşterea preţului 
lemnului pentru încălzirea populaţiei din ultimii ani. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a propus amânare 
dezbaterilor pentru o şedinţă viiitoare în vederea amendării 
proiectului de lege cu propunerile Consiliului Legislativ, precum şi 
introducerea în textul proiectului de lege a sancţiunilor.  

Domnul director Dănuţ Iacob a informat Comisia în legătură 
cu procedura prin care populaţia poate beneficia de lemne pentru 
foc : solicitările vor fi făcute, în scris, către unitatea administrativ-
teritorială care centralizează și transmite necesarul de lemn către 
ocolul silvic de stat sau ocolul silvic de regim care administrează 
fond forestier proprietate publică a unității administrative-
teritoriale. Beneficiarii sunt populația și unitățile de interes local, 
finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau bugetul local, 
care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor 
comunitare în domeniul ajutorului de stat. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o şedinţă viitoare. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative 
pentru completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic. 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
reabilitării drumurilor comunale din zonele în care se dăsfăşoară 
activitatea de exploatare şi valorificare a masei lemnoase. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, iar la Camera 
Deputaţilor a fost repartizată şi Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic dar şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a semnalat faptul că au fost 
transferate foarte multe drumuri forestiere către unităţile 
administrativ teritoriale până în prezent, iar promovarea unei astfel 
de iniţiative legislative ar duce la introducerea unor taxe noi pentru 
agenţii economici. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere pentru Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Alexandru Stănescu       Dan Ciocan 
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