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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 03.11.2021 
Nr. 4c-5/782 
 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 19 și 21 octombrie 2021 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19 și 21 octombrie 
2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Audierea domnului George Cățean candidat propus de Prim-ministrul 
desemnat, domnul Dacian Cioloș, la funcția de ministru al agriculturii și 
dezvoltării rurale (aviz comun consultativ: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru 
agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic: PLx. 369/2021). 

3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 
alin.(3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 364/2021). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (aviz pentru: Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 374/2021). 

Ședința din ziua de 19 octombrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Audierea domnului George Cățean candidat propus de Prim-ministrul 

desemnat, domnul Dacian Cioloș, la funcția de ministru al agriculturii și 
dezvoltării rurale (aviz comun consultativ). 

gabriela.ciurea
Comisii
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Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 

Bálint Magyar, Costel Șoptică,  Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Călin 
Constantin Balabaşciuc, Aurel Bălășoiu, Claudiu-Martin Chira, Ciprian 
Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana 
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Remus Munteanu, Nicu 
Niță, Alexandru Popa,  Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți 
la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Corneliu Olar, Florică Ică Calotă, Ion-Cătălin Grecu,   
Csaba Könczei și Varujan Pambuccian au fost prezenți on-line. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Adrian-
Ionuț Chesnoiu, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice. 

În conformitate cu prevederile art. 88 din Regulamentul activităților 
comune ale Camerei Deputaților și Senatului:  Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a Camerei Deputaților și 
Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală a 
Senatului, întrunite în ședință comună l-au audiat pe domnul George Cățean, 
candidatul propus pentru funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale. 

În urma audierii, comisiile au avizat negativ (s-au înregistrat 19 voturi 
pentru avizarea negativă, 5 voturi pentru avizarea favorabilă și 7 abțineri) 
candidatura domnului George Cățean la funcția de ministru al agriculturii și 
dezvoltării rurale. 

Ședința din ziua de 21 octombrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic: PLx. 369/2021). 

2.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 
alin.(3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 364/2021). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (aviz pentru: Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 374/2021). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
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Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 
Bálint Magyar, Costel Șoptică,  Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Călin 
Constantin Balabaşciuc, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă,  Claudiu-Martin 
Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca 
Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin 
Grecu, Nicu Niță, Alexandru Popa,  Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Corneliu Olar, Csaba Könczei, Remus Munteanu  și 
Varujan Pambuccian au fost prezenți on-line. 

 Au participat ca invitați: 
-domnul Aurel Simion – secretar de stat Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Andrei Rudolf Corlan – secretar de stat Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 
-doamna Daniela Elena Drăcea – director general  Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 
-domnul Ilie Mihalache – director Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor; 
-doamna Atena Adriana Groza – guvernator Rezervaţia Biosferei „Delta 

Dunării”; 
-domnul Mugurel Drăgănescu – director executiv Asociația Generală a 

Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (AGVPS); 
-domnul Marian DIACONU – președinte Federația Asociațiilor 

Vânătorești din România (FeAv). 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian-Ionuț 

Chesnoiu, președintele Comisiei.  
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 ( 
PLx. 369/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.407/2006. 
Potrivit expunerii de motive iniţiativa vizează diverse aspecte, între care 
menţionăm: nu este nevoie de cote de recoltă la păsări migratoare a căror 
populaţie este stabilă sau în creştere, modificarea condiţiilor de obţinere a 
permisului de vânătoare permanent, introducerea, după Anexa 1 a unei noi 
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anexe, Anexa nr.11.  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 care a fost repartizat și Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  
a fost desemnat domnul deputat  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat 2 voturi împotrivă), întocmirea unui raport preliminar 
de adoptare cu amendamente admise.  

Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru 
modificarea art. 3 alin.(3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 (PLx. 
364/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 alin.(3) din Legea 
nr.566/2004, în sensul ca definirea, modul de autorizare şi organizare a 
gospodăriei ţărăneşti să se stabilească printr-o anexă la lege. Senatul a respins 
inițiativa legislativă. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al propunerii legislative sus 
menționate  a fost desemnat domnul deputat  Aurel Bălășoiu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat 1 vot împotrivă și 2 abțineri), întocmirea unui raport de 
adoptare cu amendamente admise.  

Ultimul punct dezbătut a fost avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea 
plajei Mării negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (PLx. 
374/2021). 

  Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2006. Potrivit expunerii de motive, iniţitiva 
vizează accesul pe plajă al animalelor de companie, cu respectarea unui set 
de norme menit să asigure curăţenia mediului înconjurător şi siguranţa tuturor 
celor aflaţi pe plajă. În plus, se impune adaptarea legislaţiei în sensul 
permiterii operatorilor de plajă să decidă dacă pe durata sezonului estival 
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posesorii de animale de companie pot fi însoţiţi de acestea pe plajă. 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. 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului este sesizată 
în fond cu proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  
a fost desemnat domnul deputat  Csaba Könczei. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
  
         PREŞEDINTE,  
 Adrian-Ionuț CHESNOIU  
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