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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 25.05.2022 

Nr. 4c-5/317 

  

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 09, 10, 11 și 12 mai 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 09, 10, 11 și 

12 mai 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 369/2021);  

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

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

369/2021);  

3. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic (raport comun cu: Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi; Plx. 184/2021); 

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

Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanţa Guvernului nr.64/1999 

pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii 

aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - Bucureşti (aviz 

pentru Comisia pentru transporturi şi infrastructură; PLx. 220/2022); 

mihaela.stan
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5. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

investiţiilor publice (aviz pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură; PLx. 224/2022); 

6. Documentarea și consultarea proiectului de Lege privind Cazierul 

de mediu şi Registrul naţional electronic de mediu (raport comun cu: 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 211/2022);   

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

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 369/2021); 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: 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, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, 

Remus Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean, Viorica 

Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul 

Camerei Deputaților. 

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

Raluca Giorgiana Dumitrescu au fost în delegație externă. 

Domnii deputați Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 10 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

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

369/2021);  

2. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic (raport comun cu: Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi; Plx. 184/2021); 
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3. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanţa Guvernului nr.64/1999 

pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii 

aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - Bucureşti (aviz 

pentru Comisia pentru transporturi şi infrastructură; PLx. 220/2022); 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

investiţiilor publice (aviz pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură; PLx. 224/2022). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Gheorghe NACOV – deputat co-inițiator PLx. 

369/2021/2022, Camera Deputaților;  

- domnul GÁBOR Sándor – secretar de stat, Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii; 

- domnul Mugurel DRĂGĂNESCU – președinte executiv, Asociația 

Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România; 

- domnul Claudiu DUMITRU – președinte, Asociația “Alianța pentru 

Combaterea Abuzurilor”. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Costel Șoptică, 

vicepreședintele Comisiei.  

Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin 

Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-

Martin Chira, Ilie-Alin Coleșa, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, 

Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alin-Costel Prunean, 

Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la 

sediul Camerei Deputaților. 

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

Bálint Magyar și Raluca Giorgiana Dumitrescu au fost în delegație externă. 

Domnii deputați: Mircea Fechet, Varujan Pambuccian, Alexandru 

Popa și Silviu-Titus Păunescu au absentat. 

Domnul deputat George Șișcu a participat la ședința Comisiei din data 

de 10 mai în locul domnului deputat Florian-Emil Dumitru, conform adresei 

din partea Grupului parlamentar PNL.   
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Domnul deputat Dumitru Flucuș a participat la ședința Comisiei din 

data de 10 mai în locul domnului deputat Silviu-Titus Păunescu, conform 

adresei din partea Grupului parlamentar AUR. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

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

369/2021). 

Domnul vicepreședinte Costel Șoptică a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.407/2006, precum și că acesta se află în procedură de reexaminare ca 

urmare a cererii Președintelui României.    

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea 

proiectului de lege în forma inițială, cu majoritate de voturi (4 voturi 

împotrivă și 1 abținere).   

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 Costel Șoptică.    

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic (raport comun cu: 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi; Plx. 184/2021).    

Domnul vicepreședinte Costel Șoptică a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.46/2008, intervenţiile legislative vizând crearea unui cadru legal ce 

permite amenajarea, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii generale a 

zonelor turistice adiacente domeniilor schiabile.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea 

propunerii legislative, cu majoritate de voturi (1 abținere).   

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 Csaba Könczei.    

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

proiectul de Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanţa Guvernului 
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nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a 

infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - 

Bucureşti (aviz pentru Comisia pentru transporturi şi infrastructură; PLx. 

220/2022).   

Domnul vicepreședinte Costel Șoptică a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea calendarului de 

implementare a Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii 

aeroportuare, prin decalarea cu 6 ani a etapei a III-a, pentru evitarea unui 

blocaj în dezvoltarea pe termen lung a Aeroportului Internațional Henri 

Coandă – București, ținând cont de condițiile socio-economice actuale.     

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 desemnată doamna 

deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu.   

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

investiţiilor publice (aviz pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură; PLx. 224/2022).   

Domnul vicepreședinte Costel Șoptică a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul achizițiilor și investițiilor publice.    

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze favorabil 

proiectul de lege, cu majoritate de voturi (2 abțineri). 

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. 

Ședința din ziua de 11 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege privind Cazierul 

de mediu şi Registrul naţional electronic de mediu (raport comun cu: 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 211/2022).  
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Au fost prezenţi 19 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: 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, Mircea Fechet, 

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

Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin 

Stângă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

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

Bálint Magyar și Raluca Giorgiana Dumitrescu au fost în delegație externă. 

Domnii deputați: Adrian Alda, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa 

au absentat.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 12 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege privind Cazierul 

de mediu şi Registrul naţional electronic de mediu (raport comun cu: 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 211/2022).  

Au fost prezenţi 17 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, 

Claudiu-Martin Chira, Ilie-Alin Coleșa, Daniel Constantin, Andrei-Iulian 

Drancă, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alin-Costel 

Prunean, Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților.  

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru și Raluca 

Giorgiana Dumitrescu au fost în delegație externă. 

Domnii deputați: Adrian Alda, Mircea Fechet, Varujan Pambuccian, 

Silviu-Titus Păunescu, Alexandru Popa și George-Cătălin Stângă au 

absentat.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

 

         VICEPREȘEDINTE,  

 Costel ȘOPTICĂ  

 


