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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 2 şi 3 septembrie 2015
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2 şi 3 septembrie
2015, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind completarea art.39
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 211/2015).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 518/2015).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic; Pl.x 461/2015).
4. Analiza situaţiilor apărute în urma aplicării prevederilor Legii nr.
46/2008 – Codul silvic în ceea ce priveşte realizarea pădurilor parc şi a celor
„parc-aventura”.
Lucrările şedinţei din data de 2 septembrie 2015 au avut următoarea
ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind completarea art.39
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 211/2015).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 518/2015).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic; Pl.x 461/2015).
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.

Ca invitaţi au participat:
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Doina Catrinoiu – subsecretar de stat, Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor;
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor;
- domnul Constantin Rebedea – consilier, Ministerul Mediului, Apelor
şi Pădurilor;
- doamna Diana Petcu – consilier, Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Andrei Valeriu Steriu,
vicepreşedinte al comisiei.
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş a cerut ca în cadrul lucrărilor din
şedinţă să se dezbată aspectele şi problemele prevederilor din noul Cod
silvic, mai precis modul în care este interpretat art. 37 din Legea nr. 46/2008
– Codul silvic în ceea ce priveşte parcurile tematice şi pădurile de recreere.
Se înregistrează interpretări eronate a ceea ce legiuitorul a urmărit prin
art. 37 şi trebuie intervenit.
Membrii comisiei au hotărât ca aspectele semnalate să fie dezbătute în
şedinţa din 3 septembrie 2015.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
completarea art.39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006 (PL.x 211/2015).
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, raportor, a prezentat
proiectul de lege şi a subliniat că acesta a trecut deja de Senat. A cerut
adoptarea propunerii formulate, având în vedere şi poziţia exprimată de
Guvern
Domnul deputat Marian Viorel Dragomir – a afirmat că este vorba
despre un proiect de lege care poate fi aprobat.
S-a propus întocmirea unui preraport de adoptare. Propunerea a fost
aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl.x 518/2015).
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat proiectul
de lege şi a propus întocmirea unui preraport de respingere, pentru că
problemele au fost deja rezolvate.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008
privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 461/2015).
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Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a
subliniat că propunerea este bine fundamentată.
Propunerea a fost respinsă de Senat.
Prin propunere se doreşte înlocuirea sintagmei „pescuit recreativ
sportiv” cu sintagma „pescuit sportiv” şi se reglementează trecerea activităţii
(pescuitul sportiv) în sarcina Federaţiei Române de Pescuit Sportiv, conform
Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul.
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a
prezentat poziţia MADR.
Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Petre Daea,
Marian Avram, Marian Viorel Dragomir.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui preraport de
respingere. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 septembrie 2015,
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Analiza situaţiilor apărute în urma aplicării prevederilor Legii nr.
46/2008 – Codul silvic în ceea ce priveşte realizarea pădurilor - parc şi a
celor „parc-aventura”.
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş a prezentat o informare legată de
problemele apărute în teritoriu în legătură cu aplicarea prevederilor Codului
silvic art. 37 şi pct. 26 din anexa în care se vorbeşte despre amenajările
necesare pentru realizarea pădurilor-parc care nu fac obiectul scoaterii
definitive/ocupărilor temporare din fondul forestier şi sunt permise numai în
situaţia în care realizarea amenajărilor nu implică tăieri de arbori sau
defrişări.
Domnia sa a afirmat că se impun clarificări legislative, pentru că
modul în care în teritoriu aceste prevederi sunt interpretate nu este în spiritul
a ceea ce s-a stabilit prin aceste formulări.
Ar trebui să avem şi noi o poziţie pentru a nu crea probleme.
Au luat cuvântul domnii deputaţi Petre Daea, Tinel Gheorghe, Marian
Avram, Marian Viorel Dragomir, Ioan Munteanu care au afirmat că este
nevoie de clarificarea prevederilor art. 37 ori prin adoptarea unui
amendament, ori prin trimiterea unei scrisori către structurile silvice
teritoriale, scrisoare în care să se clarifice aspectele care au fost în atenţia
legislativului atunci când a formulat respectivele prevederi.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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