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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 06.05.2020 
  
Nr. 4c-5/141 

PROCES VERBAL 
al  lucrărilor 

 Comisiei online din ziua de  22  aprilie 2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările online în şedinţă în ziua de 22 
aprilie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 
privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice 
pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din 
sectorul agricol şi agroalimentar (raport: PLx. 536/2019). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind gestionarea 
durabilă a pădurilor (raport comun: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 506/2019). 

3. Dezbaterea și avizarea  Propunerii legislative pentru organizarea 
şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (aviz pentru: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx. 121/2020). 

Au participat ca invitați online:  
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș  secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Emil Dumitru secretar de stat, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnul președinte Alexandru Stănescu a fost prezent la sediul 

Camerei Deputaților. 
 Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
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 Ședința online a fost condusă de domnul președinte Alexandru 
Stănescu. 
 Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 
privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice 
pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din 
sectorul agricol şi agroalimentar ( PLx. 536/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.52/2015, în sensul în care decontarea anuală a cotizaţiilor şi serviciilor 
lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale din sectorul 
agricol şi agroalimentar să se efectueze după ce acestea au achitat 
contravaloarea cotizaţiilor anuale, respectiv a serviciilor lingvistice şi 
participă la fiecare acţiune desfăşurată la nivelul structurilor europene, de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constitutia României 
republicată. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor, la solicitarea Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, s-a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. 
 Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind 
gestionarea durabilă a pădurilor ( PLx. 506/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri privind gestionarea durabilă a fondului forestier, prin instituirea 
Registrului naţional de evidenţă informatizată al proprietăţilor forestiere 
şi a Catalogului naţional al masei lemnoase la nivelul autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, în vederea identificării terenurilor 
forestiere, pentru asigurarea transparenţei recoltării masei lemnoase. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat ca urmare a depățirii termenului 
de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, 
republicată. Proiectul a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat  raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi ( 1 vot împotrivă și două abțineri) întocmirea unui raport preliminar 



3 
 

de adoptare cu amendamente admise care va fi înaintat Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic în vederea întocmirii raportului comun. 
 Ultimul punct dezbătut a fost avizarea  propunerii legislative pentru 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(Plx. 121/2020). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, structură 
în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
specializată în combaterea infracţiunilor împotriva mediului înconjurător, 
care îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul României. Camera 
Deputaților este Cameră Decizională. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate a fost desemnat  domnul deputat Tinel Gheorghe. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 
  

Președinte, 
Alexandru STĂNESCU 
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