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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 15.06.2022 

Nr. 4c-5/357 

  

PROCES VERBAL  

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 07, 08 și 09 iunie 2022 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 07, 08 și 09 

iunie 2022, având următoarea ordine de zi:   

1. Dezbaterea și analiza, în ședință comună și în procedură de 

urgență, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată 

pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 

persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (raport comun cu: 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 333/2021); 

2. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului de Lege 

privind modificarea şi completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în 

România" (raport comun cu: Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 

19/2022); 

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019); 
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4. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu: Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

564/2021);  

5. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2022 

pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de 

împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi 

rezilienţă (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 251/2022); 

6. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

eficientizării gestionării deşeurilor (aviz pentru: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

253/2022); 

7. Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Ședința din ziua de 07 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în ședință comună și în procedură de 

urgență, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată 

pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 

persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (raport comun cu: 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 333/2021); 

2. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului de Lege 

privind modificarea şi completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru 
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aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în 

România" (raport comun cu Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 

19/2022). 

Din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 27 

membri ai Comisiei, astfel: 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-

Sorin Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu 

Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Claudiu-Martin Chira, Ilie-Alin Coleșa, 

Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea, Csaba 

Könczei, Remus Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Alexandru Popa, Alin-

Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au 

fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați: Florică Ică Calotă, Daniel Constantin și Mircea 

Fechet au fost înlocuiți, în conformitate cu prevederile art.53 alin.(6) din 

Regulamentul Camerei Deputaților republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: 

- Domnul Florică Ică Calotă a fost înlocuit de domnul deputat Marian 

Crușoveanu; 

- Domnul Daniel Constantin a fost înlocuit de domnul deputat Ervin 

Molnar; 

- Domnul Mircea Fechet a fost înlocuit de doamna deputat Vetuța 

Stănescu.  

Domnul deputat Varujan Pambuccian a absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut în ședință comună a fost, în procedură de 

urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată 

pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 

persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (raport comun cu: 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 333/2021). 
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Ședința comună a avut loc cu participarea reprezentanților tuturor 

celor patru comisii sesizate în fond. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat George-Cătălin 

Stângă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Domnul președinte George-Cătălin Stângă a precizat că acest proiect 

de lege are ca obiect de reglementare aprobarea modalităţilor de intervenţie 

imediată, pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs 

brun (Ursus arctos) asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul 

localităţilor, prin alungare, capturare, tranchilizare şi relocare sau extragerea 

prin eutanasiere/împuşcare, în vederea creării unui cadru unitar de acţiune 

imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel încât să se prevină 

producerea unor evenimente grave la adresa siguranţei şi securităţii 

populaţiei. 

Totodată, domnul președinte George-Cătălin Stângă a mai precizat și 

că acest proiect de Lege a fost transmis spre reexaminare celor două Camere, 

la cererea Președintelui României.  

Au participat ca invitați: 

- domnul TÁNCZOS Barna – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

- domnul Bogdan-Radu BALANIȘCU – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor; 

- domnul Claudiu DUMITRIU – președinte, Asociația Alianța pentru 

Combaterea Abuzurilor; 

- domnul Mugurel DRĂGĂNEASCU – președinte executiv, Asociația 

Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (AGVPS); 

- domnul Dan TRIFU – președinte, coaliția Natura 2000. 

În cadrul lucrărilor ședinței comune au luat cuvântul următorii 

deputați:  

- domnul Florin-Claudiu ROMAN – deputat PNL; 

- domnul Dumitru FLUCUȘ – deputat AUR; 

- domnul Daniel-Gheorghe RUSU – deputat neafiliat; 

- domnul Gheorghe NACOV – deputat minorități naționale; 

- domnul Laurenţiu-Dan LEOREANU – deputat PNL. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au supus la vot 

un raport de admitere a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, acesta 

primind vot favorabil, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 6 voturi 
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împotrivă și 4 abțineri), precum și respingerea amendamentelor depuse la 

Senat, acestea primind vot favorabil de respingere cu majoritate de voturi (s-

au înregistrat 9 voturi împotrivă). 

Cel de-al doilea și ultimul proiect dezbătut în ședință comună a fost 

proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art.4 din Legea 

nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 

turismului "Schi în România" (raport comun cu: Comisia pentru 

antreprenoriat şi turism; PLx. 19/2022). 

Ședința comună a avut loc cu participarea reprezentanților celor două 

comisii sesizate în fond. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Claudiu-Iulius-

Gavril NĂSUI, președintele Comisiei pentru antreprenoriat şi turism.  

Domnul președinte Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI a precizat că acest 

proiect de lege are ca obiect de reglementare scutirea unităţii administrativ-

teritoriale şi, respectiv, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de la 

plata tarifelor de scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier. 

Au participat ca invitați: 

- doamna Vetuța STĂNESCU – deputat PNL, unul dintre inițiatorii 

proiectului de lege; 

- domnul Bogdan-Radu BALANIȘCU – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor; 

Ca urmare a dezbaterilor pe amendamente, membrii celor două Comisii 

au supus la vot un raport de adoptare cu amendamente, acesta primind vot 

favorabil, cu unanimitate de voturi.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al proiectului de lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florian-Emil Dumitru.  

Ședința din ziua de 08 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019);  

2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
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sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu: Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

564/2021);  

3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2022 

pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de 

împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi 

rezilienţă (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 251/2022); 

4. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

eficientizării gestionării deşeurilor (aviz pentru: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

253/2022); 

Au participat ca invitați: 

- domnul Dragoș – Costin TELEHUZ – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- doamna Elena FILIP – director, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale;  

- domnul Alexandru Petrișor VASILE – ofițer specialist, Inspectoratul 

General al Poliției Române;  

- domnul Dănuț IACOB – director general, Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei. 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-

Sorin Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu 

Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, 

Ilie-Alin Coleșa, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Silviu-Titus 

Păunescu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian 
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Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

Domnii deputați Mircea Fechet și Varujan Pambuccian au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.18/1991, în sensul exceptării de la scoaterea din circuitul agricol a 

terenurilor situate în extravilan pe care urmează a fi amplasate sere, solare şi 

răsadniţe. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile preconizate sunt 

justificate de faptul că activităţile desfăşurate pe aceste terenuri sunt tot de 

natură agricolă, actuala reglementare descurajând iniţiativele de desfăşurare 

a activităţilor agricole în sere, solare şi răsadniţe. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

proiectului de lege, cu unanimitate de voturi, acesta urmând a fi dezbătut în 

data de 20.06.2022, în ședință comună cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al proiectului de lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Nicu Niță. 

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; PLx. 564/2021).  

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a 

Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe 

piaţă lemn şi produse din lemn, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

nr.607/2012 al Comisiei privind normele detaliate referitoare la sistemul 
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due diligence şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de 

monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr.995/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor 

care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi a Regulamentului 

(CE) nr.2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea 

unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea 

Europeană. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea 

proiectului de lege, cu unanimitate de voturi.   

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al proiectului de lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Loránd-Bálint Magyar.  

Cel de-al treilea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei 

naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de 

redresare şi rezilienţă (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; PLx. 251/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să permită 

implementarea măsurilor de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă.     

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

proiectului de lege pentru 2 săptămâni, cu unanimitate de voturi. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al proiectului de lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Aurel Bălășoiu. 

Ultimul proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

eficientizării gestionării deşeurilor (aviz pentru: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de 
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disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

253/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea eficientizării gestionării managementului deşeurilor la 

nivelul municipiului Bucureşti.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al proiectului de lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florian-Emil Dumitru.  

Ședința din ziua de 09 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-

Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, 

Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ilie-Alin Coleșa, Daniel 

Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae 

Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, 

Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și 

George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Adrian Alda, Mircea Fechet, 

și Varujan Pambuccian au fost prezenți online.    

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


