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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 15.02.2021 
Nr. 4c-5/119 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 9, 10 și 11 februarie 2021 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 și 11 
februarie 2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru 
Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din 
punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor (proiect de opinie pentru: 
Comisia pentru afaceri europene; COM(2020) 562). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege  
pentru modificarea Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de 
teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de 
Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – Institutul Național 
de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul 
Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea 
obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență 
Brașov“,  (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 644/2020). 
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3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru reglementarea 

exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 479/2017). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 
107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 377/2019). 

5. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 46 
alin.(3) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx. 390/2019). 

6. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea anexei 
nr. 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 261/2020). 

7. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 
301/2020). 

8.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind exploatarea 
masei lemnoase (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx. 417/2020). 

9.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind comercializarea 
masei lemnoase (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx. 416/2020). 

10.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Codului silvic din 2008 (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
Plx. 413/2020). 

11.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa 
I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul public al unor unități administrative-teritoriale 
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(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului; PLx. 310/2019). 

12.Diverse. 
       Ședința din ziua de 9 februarie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru 
Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din 
punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor (proiect de opinie pentru: 
Comisia pentru afaceri europene; COM(2020) 562). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege  
pentru modificarea Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de 
teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de 
Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – Institutul Național 
de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul 
Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea 
obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență 
Brașov“,  (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 644/2020). 

3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru reglementarea 
exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 479/2017). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 
107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 377/2019). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 46 
alin.(3) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx. 390/2019). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea anexei 
nr. 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 261/2020). 
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7.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 
301/2020). 

8.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind exploatarea 
masei lemnoase (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx. 417/2020). 

9.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind comercializarea 
masei lemnoase (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx. 416/2020). 

10.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Codului silvic din 2008 (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
Plx. 413/2020). 

11.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa 
I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul public al unor unități administrative-teritoriale 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului; PLx. 310/2019). 

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

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba 
Nicolae Giugea, Loránd Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu, 
Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana 
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, 
Teodor Lazăr, Remus Munteanu, Nicu Niță,  Silviu Titus Păunescu,  Alin-
Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților.  

Domnii deputați: Corneliu Olar, Adrian Alda,   Andrei-Iulian Drancă,  
Varujan Pambuccian, Alexandru Popa și Costel Șoptică au fost prezenți 
online. 
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Au  participat ca invitați: 

-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Iulian Octavian Stana secretar de stat Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 
Chesnoiu, președintele Comisiei. 

Primul proiect dezbătut a fost Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European 
și Comitetul Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie 
de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor 
neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor (COM(2020) 
562). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că în 
conformitate cu prevederile art. 171, alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a 
fost sesizată pentru examinarea pe fond a  Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European 
și Comitetul Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie 
de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor 
neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor. 

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  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

 Au urmat dezbateri generale. 
Domnul Președinte Chesnoiu a precizat că au fost înregistrate la 

Comisie punctele de vedere care au fost solicitate la Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 

Domnul deputat Florian-Emil Dumitru  a prezentat un punct de vedere 
al membrilor grupului parlamentar al Partidului Național Liberal referitor la 
COM (2020) 562 și anume: țintele nu trebuie să fie bazate pe reduceri 
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procentuale ale indicatorilor de context aplicate într-o manieră unitară 
tuturor statelor membre (emisii de gaze, inputuri în agricultură), ci pe 
reduceri aplicabile fiecărui stat membru astfel încât la nivelul UE să fie atins 
nivelul programat. Astfel, nu va exista riscul de a menține sau chiar crește 
decalajele economice între state, iar rezultatele obținute în materie de 
conservare a resurselor naturale și reducere a emisiilor nu vor fi 
disproporționate. 

De asemenea, este necesară identificarea unor soluții legislative la 
nivel european care să permită acordarea unor stimulente financiare sau de 
alt tip, adiționale plăților compensatorii acordate pentru respectarea 
angajamentelor de mediu și climă. 

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  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege  pentru 
modificarea Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren 
din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – Institutul Național de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul 
Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea 
obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență 
Brașov“ (Plx. 644/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.32/2018, în scopul 
eliminării termenului „Regional” din denumirea obiectivului de investiţie. 
Senatul a adoptat proiectul de lege care 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  Teodor Lazăr. 

Au urmat dezbateri generale. 
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Domnul președinte Chesnoiu a informat membrii Comisie că a 
solicitat Guvernului un punct de vedere cu privire la proiectul de lege mai 
sus menționat, care nu a sosit în termenul precizat. 

Referitor la PLx. 644/2020 domnul deputat Dumitru a precizat că 
potrivit dispozițiilor legale în vigoare, spitalele județene, municipale și 
locale din județele țării sunt arondate la centrele universitare regionale (pct. 
7 al art. 6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1765/2006 privind arondarea 
județelor la centrele regionale). Astfel, spitalele din județele Harghita, 
Covasna și Brașov sunt arondate Centrului Universitar Brașov, respectiv 
unităților regionale de tip IA și IB din acest centru. 

Totodată, art. 107 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 prevede că spitalele 
regionale de urgență se înființează în regiunile de dezvoltare socio-
economică, având la bază resursele umane și materiale aflate în centrele 
universitare tradiționale. 

Mai mult decât atât, prin eliminarea termenului regional, nu se va  ști 
ce fel de spital clinic de urgență este reglementat prin Legea nr. 32/2018, 
care are ca obiect de reglementare transmiterea suprafeței de teren din 
domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu - Sisești” Institutul Național de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, în domeniul 
public al municipiului Brașov, cu scopul realizării obiectivului de investiții. 
Pentru aceste considerente, domnul deputat Dumitru a propus adoptarea 
unui raport preliminar de respingere. 

Domnul deputat Alin-Costel Prunean a intervenit pentru susținerea 
proiectului de lege în sensul în care eliminarea din text al cuvântului 
regional ar permite autorității locale să identifice și alte suse de finanțare. 

Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru 
reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din 
România (Plx. 479/2017). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că propunerea 
legislativă  are ca obiect de reglementare interzicerea exportului de masă 
lemnoasă sub formă de buşteni şi lemn de foc de pe teritoriul României şi 
aprobarea doar a exportului de produse finite din lemn, pe baza licenţei de 
export. Senatul a respins inițiativa legislativă care a fost repartizată și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 



8 
 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al propunerii legislative mai sus menționate  a fost desemnat 
domnul deputat  Corneliu Olar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art. 
107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (PLx. 377/2019). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea părţii introductive a alin.(1) 
al art.107 din Legea nr.46/2008, în sensul ca tăierea, ruperea, distrugerea, 
degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari 
din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, să 
nu constituie infracţiune silvică în cazul arborilor, puieţilor sau lăstarilor din 
plantaţiile silvo-pomicole din exploataţiile agricole. Senatul a adoptat 
proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. Proiectul de lege 
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  Nicu Niță. 

Au urmat dezbateri generale. 
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru abrogarea 

art. 46 alin.(3) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (PLx. 390/2019). 
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.46 alin.(3) din Legea 
nr.46/2008, în sensul eliminării interdicţiei ca schimbul de terenuri să se 
realizeze doar în cadrul aceluiaşi judeţ, în situaţia în care suprafaţa fondului 
forestier este sub 30% din suprafaţa judeţului. Senatul a adoptat proiectul de 
lege, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituția României, republicată. Proiectul de lege a fost 
repartizat și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 
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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  Constantin Bîrcă. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (PLx. 
261/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea pct.21 al anexei nr.1 din 
Legea nr.46/2008. Iniţiativa legislativă vizează, potrivit expunerii de 
motive, rezolvarea uneia dintre marile cauze care susţin fenomenul 
infracţional din domeniu, permiţând sustragerea unui volum impresionant 
de lemn de la monitorizarea şi controlul specific. Senatul a adoptat proiectul 
de lege care 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  Nicolae Giugea. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

S- a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr. 46/2008 – Codul silvic (PLx. 301/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.46/2008, în vederea 
acordării unor ajutoare de stat în silvicultură, potrivit prevederilor 
Regulamentului (UE) nr.702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi 
în zonele rurale, ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 
107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Senatul a 
adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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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  Loránd Bálint Magyar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative privind 
exploatarea masei lemnoase (Plx. 417/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că propunerea 
legislativă  are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal în vederea 
combaterii exploatării necontrolate a masei lemnoase. Senatul a respins 
inițiativa legislativă care a fost repartizată 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 propunerii legislative mai sus menționate  a fost desemnat 
domnul deputat  Corneliu Olar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative privind comercializarea 
masei lemnoase (Plx. 416/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că propunerea 
legislativă  are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal în vederea 
„combaterii şi prevenirii comerţului cu lemn recoltat ilegal. Senatul a 
respins inițiativa legislativă care a fost repartizată 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 propunerii legislative mai sus menționate  a fost desemnat 
domnul deputat  Corneliu Olar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Codului silvic din 2008 (Plx. 413/2020). 
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Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că propunerea 
legislativă  are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.46/2008 - 
Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea creării cadrului legal pentru interzicerea exploatării masei lemnoase 
pe perioada instituirii stării de urgenţă. Senatul a respins inițiativa legislativă 
care a fost repartizată și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisiei juridice, de disciplină și imnuități. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al propunerii legislative mai sus menționate  a fost desemnat 
domnul deputat  Corneliu Olar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din 
grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul public al unor unități administrative-teritoriale 
(PLx. 310/2019). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.220/2018, în 
vederea sprijinirii unităţilor administrativ-teritoriale, în administrarea cărora 
se află staţiuni balneoclimaterice, să investească în amenajarea pădurilor-
parc din jurul acestor staţiuni.  

Senatul a adoptat proiectul de lege, ca urmare a depășirii termenului 
de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, 
republicată. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic,  Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei  
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

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  Florian-Emil Dumitru. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
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La punctul „Diverse“  domnul președinte Chesnoiu a informat membri 
Comisiei cu privire la faptul că până în prezent nu s-a primit nici un răspuns 
la solicitările adresate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu 
privire la Planul Național strategic (PNS), respectiv Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR). 

De asemenea, domnul președinte Chesnoiu a specificat că în 
conformitate cu articolul 46 alin. (7) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare Grupul parlamentar al 
Partidului Național Liberal din Camera Deputaţilor a propus următoarea 
modificare în componenţa biroului Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice: domnul deputat Costel Șoptică va 
ocupa funcţia de vicepreședinte  al Comisiei, în locul domnului deputat 
Nicolae Giugea care rămâne membru al Comisiei. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 februarie 2021, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual – Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru 
Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din 
punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor (proiect de opinie pentru: 
Comisia pentru afaceri europene; COM(2020) 562). 

2.Studiu individual -  Proiect de Lege  pentru modificarea Legii nr. 
32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al 
statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Șișești“ – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public 
al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție 
„Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov“,  (raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 644/2020). 
  Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați:Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba 
Nicolae Giugea, Loránd Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu, 
Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana 
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, 
Teodor Lazăr, Remus Munteanu, Nicu Niță,  Silviu Titus Păunescu,  Alin-



13 
 

Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților.  

Domnii deputați: Corneliu Olar, Adrian Alda,   Andrei-Iulian Drancă,  
Varujan Pambuccian, Alexandru Popa și Costel Șoptică au fost prezenți 
online. 
       Ședința din ziua de 11 februarie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual – Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru 
Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din 
punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor (proiect de opinie pentru: 
Comisia pentru afaceri europene; COM(2020) 562). 

2.Studiu individual -  Proiect de Lege  pentru modificarea Legii nr. 
32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al 
statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Șișești“ – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public 
al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție 
„Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov“,  (raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 644/2020). 
  Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați:Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba 
Nicolae Giugea, Loránd Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu, 
Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana 
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, 
Teodor Lazăr, Remus Munteanu, Nicu Niță,  Silviu Titus Păunescu  și Lilian 
Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Corneliu Olar, Adrian Alda,   Andrei-Iulian Drancă,  
Varujan Pambuccian, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Costel 
Șoptică au fost prezenți online. 

PREŞEDINTE, 

                           Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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