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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 25, 26, 27 și 28 ianuarie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26, 27 și
28 ianuarie 2021, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2020 privind
instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (raport: PLx.
638/2020).
2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2020 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor
din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de
COVID-19 (raport: PLx. 637/2020).
3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor
din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de
COVID-19 (raport:PLx. 636/2020).
4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind
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instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii
crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de
pandemia de COVID-19 (raport:PLx. 635/2020).
5.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).
6.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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind exploatarea
masei lemnoase (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; Plx. 417/2020).
11.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind
comercializarea masei lemnoase (raport comun cu: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; Plx. 416/2020).
12.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).
Ședința din ziua de 25 ianuarie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2020 privind
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instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (raport: PLx.
638/2020).
2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2020 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor
din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de
COVID-19 (raport: PLx. 637/2020).
3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor
din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de
COVID-19 (raport: PLx. 636/2020).
4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii
crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de
pandemia de COVID-19 (raport: PLx. 635/2020).
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 22 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Nicolae Giugea,
Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Raluca-Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru și Nicu Niță au fost prezenți la sediul
Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba, Loránd Bálint Magyar,
Corneliu Olar, Adrian Alda, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, IonCătălin Grecu, Csaba Könczei, Teodor Lazăr, Varujan Pambuccian,
Constantin- Neculai Pătrăuceanu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean,
Costel Șoptică au fost prezenți online.
De asemenea au participat cu statut de invitați, până la validarea
domniilor lor de plenul Camerei Deputaților în conformitate cu art. 43 din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și
completările ulterioare domnii deputați: Ciprian Ciubuc, Silviu Titus
Păunescu și Lilian Scripnic, reprezentanții propuși de Grupul parlamentar
Alianța pentru Unirea Românilor.
Au participat ca invitați:
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
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-doamna Camelia-Maria Procop, director general Agenția
Domeniilor Statului.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2020 privind instituirea unor
măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (PLx. 638/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru sprijinul
tinerilor fermieri „generate de contextul depopulării şi îmbătrânirii
populaţiei din zonele rurale şi a necesităţii încurajării tinerilor cu studii
şi/sau experienţă în sectorul agricol care decid să dezvolte propria fermă”..
Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de
adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată.
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente
admise.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din
sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de
COVID-19 (PLx. 637/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare aprobarea Schemei de ajutor de stat
pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol, în contextul
crizei economice generate de pandemia COVID-19, în scopul compensării
pierderilor înregistrate în perioada 1 martie - 1 iulie 2020. Valoarea maximă
a schemei de ajutor de stat este de 109.800 mii lei, aceasta urmând a se
asigura de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2020 (cap. 83.01
“Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare”, Titlul 40 „Subvenţii”,
art. 40.15 „Sprijinul producătorilor agricoli”). Ajutorul de stat se acordă pe
capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie
de speciile şi categoriile de păsări. Beneficiarii ajutorului sunt
întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, după
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caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de reproducţie
şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor pentru carne sau ouă. Senatul a
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare,
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată.
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente
admise.
Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din
sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de
COVID-19 (PLx. 636/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei
economice şi a pierderilor generate de pandemia COVID-19. Valoarea
maximă a schemei de ajutor de stat este de 119.560 mii lei şi se va asigura
de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2020. Ajutorul de stat se
acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, respectiv locurile
de cazare, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de porcine. Beneficiarii
ajutorului sunt întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice
autorizate, după caz, precum şi persoanele juridice care desfăşoară activitate
de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor. Senatul a adoptat proiectul de lege
ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din
Constituția României, republicată.
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din
sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de
COVID-19 (PLx. 635/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul
crizei economice şi a pierderilor generate de pandemia COVID-19.
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Prezentul act normativ reglementează beneficiarii, criteriile de eligibilitate,
documentele justificative, durata schemei şi valoarea ajutorului de stat,
precum şi regulile procedurale pentru implementarea schemei de ajutor de
stat. Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care deţin minimum 100 capete
femele adulte din specia bovină înregistrate în RNE în exploataţii cu cod
ANSVA la data de 1 iulie 2020. Cuantumul ajutorului este echivalentul în
lei a 100 euro/UVM, iar plafonul maxim al schemei de ajutor de stat este de
35.700 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor
bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru
anul 2020. Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României,
republicată.
După finalizarea dezbaterilor asupra proiectelor aflate pe ordinea de
zi, domnul președinte Chesnoiu a propus membrilor Comisiei următorul
mod de lucru: fiecare ședință să aibă pe ordinea de zi un punct diverse, la
care fiecare membru să poată lua cuvântul.
Primul deputat înscris la cuvânt a fost doamna Raluca-Giorgiana
Dumitrescu care a solicitat clarificări referitoare la situația plăților privind
despăgubirile acordate fermierilor, pentru culturile afectate de secetă și
recoltate în toamna anului 2020, la floarea soarelui, respectiv porumb.
Domnul deputat Chesnoiu a precizat că în cursul lunii ianuarie a avut
o serie de întâlniri cu fermierii din județul Olt, care au ridicat problema
despăgubirilor pentru culturile agricole din primăvara anului 2020 și
calamitate din cauza secetei.
În opinia domnului președinte Chesnoiu situația s-ar putea soluționa
în două moduri: emiterea (promovarea) de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale a unei ordonanțe de urgență care să prevadă suma
necesară pe județe, pentru acordarea acestor despăgubiri sau depunerea unui
amendament comun, împreună cu membrii Comisiei pentru agricultură,
industrie alimentară și dezvoltare rurală din Senatul României, la Legea
bugetului de stat pe anul 2021, atunci când Parlamentul va fi sesizat cu acest
proiect.
În intervenția sa domnul deputat Costel Șoptică a promis că va
consulta specialiștii din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu
privire la soluția tehnică cea mai rapidă și fezabilă.
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Domnul deputat Florian Emil Dumitru a informat membrii Comisiei
cu privirea la schema de ajutor de stat pentru culturile din toamna anului
2019, care a fost notificată Comisiei Europene, pentru care a fost alocată
suma de 850 de milioane de lei. În această speță specialiștii din minister au
avut în vedere evitarea supracompensării fermierilor, iar valoarea
despăgubirilor să nu depășească 40% din investițiile fermierilor.
Domnul deputat Chesnoiu a propus ca domnul ministru NechitaAdrian Oros să fie invitat la o ședință ulterioară pentru a preciza poziția
oficială a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la această
temă.
De asemenea, a informat membrii Comisiei că va adresa Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale o solicitare ca săpămânal/lunar să fie
prezentat Comisiei pentru agricultură un raport de progres privind stadiul
Planului Național Strategic 2021-2027 (PNS), precum și cel al Planului
Național de Relansare și Reziliență (PNRR).
Domnul președinte Chesnoiu a propus ca lunar să fie dezbateri comune
ale Comisiilor pentru agricultură din Camera Deputaților și Senat la care să
fie invitat și domnul minstru al agriculturii Nechita-Adrian Oros, împreună
cu secretarii de stat din minister.
Domnul deputat Dumitru a precizat că PNS care se află pe sit-ul
MADR este cea de-a doua versiune, notificată Comisiei Europeane, urmând
ca după analiza nevoilor să se treacă la fundamentarea acestora în grupurile
tehnice. Prin PNRR infrastructurii de irigații, îmbunătățirilor funciare de
desecare și drenaj i-au fost alocate fonduri, pentru zone care au impact în
beneficiul agriculturii românești.
Pentru o monitorizare atentă a PNS, respectiv PNRR domnul
președinte Chesnoiu a propus ca fiecare grup parlamentar să-și desemneze
un reprezentant în grupurile de lucru constituite la MADR. De asemenea,
pentru o mai bună informare a membrilor Comisiei referitor la problemele
cu care se confruntă fermierii, în urma numeroaselor solicitări venite din
partea acestora va propune un calendar de întâlnir.
Referitor la prorogarea termenului de aplicare al Legii
nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează
produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură, prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 225/2020, domnul președinte
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Chesnoiu a solicitat membrilor Comisiei să lectureze proiectul pentru a-și
exprima o opinie avizată atunci când va fi sesizată Comisia pentru
agricultură spre dezbatere cu acest proiect. În opinia domnului președinte
forma de sprijin acordată producătorilor agricoli în valoare de maximum
20000 euro/beneficiar/an este un ajutor bine venit în contextul în care țara
noastră exportă materii prime care sunt apoi importate sub formă de produs
finit.
Domnul președinte Chesnoiu a solicitat un raport detaliat al Agenției
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale referitor la investigațiile declanșate în
cursul anului 2017 de Consiliul Concurenței, prin care s- a constatat că 9
companii active de pe piața comercializării de mașini, utilaje și echipamente
speciale agricole din România au stabilit de comun acord prețurile, astfel
încât să nu se concureze.
Domnul deputat Nicu Niță a semnalat faptul că în mediul rural
problema gunoiului de grajd reprezintă o vulnerabilitate, în sensul în care
unitățile administrativ teritoriale se ocupă doar de colectarea gunoiului
menajer.
Referitor la tema propusă de domnul deputat Niță, domnul președinte
Chesnoiu a propus invitarea la Comisie a unei delegații a Asociației
Comunelor din România (ACoR), pentru consultări.
În încheierea ședinței a luat cuvântul domnul Claudiu Sorin Roșu
Mareș, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale care
i-a asigurat pe membrii Comisiei că toate problemele ridicate în ședință vor
fi transmise domnului ministru Oros, iar ministerul se va ralia la programul
de lucru propus pentru ca domnii parlamentari să fie cât mai bine informați.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 ianuarie 2021, având
următoarea ordine de zi:
1.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).
2.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).
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3. 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).
4. 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).
5. 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).
6.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind exploatarea
masei lemnoase (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; Plx. 417/2020).
7.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind comercializarea
masei lemnoase (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; Plx. 416/2020).
8.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).
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 22 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Nicolae Giugea,
Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Raluca-Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru și Nicu Niță au fost prezenți la sediul
Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba, Loránd Bálint Magyar,
Corneliu Olar, Adrian Alda, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, IonCătălin Grecu, Csaba Könczei, Teodor Lazăr, Varujan Pambuccian,
Constantin- Neculai Pătrăuceanu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean,
Costel Șoptică au fost prezenți online.
De asemenea au participat cu statut de invitați, până la validarea domniilor
lor de plenul Camerei Deputaților în conformitate cu art. 43 din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și
completările ulterioare domnii deputați: Ciprian Ciubuc, Silviu Titus
9

Păunescu și Lilian Scripnic, reprezentanții propuși de Grupul parlamentar
Alianța pentru Unirea Românilor.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
În deschiderea ședinței domnul președinte Chesnoiu a specificat că
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a formulat avize negative la
proiectele aflate în dezbatrea Comisiei din data de 26 ianuarie 2021.
Primul proiect dezbătut a fost propunerea legislativă 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 legislativa care a fost repartizată și
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.
Domnul deputat Loránd Bálint Magyar a informat Comisia că Grupul
parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România va formula
amendamente la toate proiectele aflate pe ordinea de zi a Comisiei.
Domnul deputat Costel Șoptică a solicitat clarificări referitoare la
legislația Uniunii Europene privind exportul de masă lemnoasă sub formă
de bușteni și lemn de foc în spațiul intracomunitar. Din cunoștințele domniei
sale în cursul anului 2020 Regia Națională a Pădurilor Romsilva a avut un
excedent de peste 1 milion de m3 de lemn pe picior neexploatat.
În privința interzicerii exportului de masă lemnoasă sub formă de
bușteni și lemn de foc în spațiul extracomunitar este de acord cu propunerea,
cu mențiunea de a clarifica dacă nerespectarea legii se pedepsește cu
închisoare sau doar cu amendă contravențională.
Domnul președinte Chesnoiu va solicita un punct de vedere
reprezentanților Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva referitor la actul
normativ.
S-a trecut la dezbaterea 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).
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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.
Referitor la proiectul mai sus menționat domnul deputat Lilian
Scripnic a propus consultarea unui botanist sau a unui specialist din
domeniul silvic, referitor la textul propus.
Domnul deputat Costel Șoptică a propus consultarea specialiștilor de
la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov cu privire la
definirea sintagmei „plantații silvo-pomicole“, acestă definiție lipsind din
actul normativ de bază.
Domnul președinte Chesnoiu a sugerat ca acestă întrebare să fie
adresată și specialiștilor de la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru
Pomicultură Mărăcineni.
Domnul deputat Teodor Lazăr: Legea nr. 197/2020 de modificare și
completare a Legii nr. 46/2008 Codul silvic a modificat art. 107 și în acest
context, proiectul de lege mai sus menționat nu mai are obiect.
Domnul deputat Könczei Csaba a precizat că în prezent defrișarea
plantațiilor de pomi/arbuști fructiferi este posibilă cu autorizație de defrișare
de la Direcția Agricolă Județeană.
Domnul deputat Nicolae Giugea a subliniat importanța documentării
fiecărui proiect care este pe agenda de lucru a Comisiei și și-a arătat
disponibilitatea de a fi vocea specialiștilor din domeniul pomicol în Comisia
pentru agricultură.
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
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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.
Pentru ca domnii deputați să decidă în cunoștință de cauză, domnul
președinte Chesnoiu a propus solicitarea la Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor a unei situații privind suprafața de fond forestier (în ha și
procente) din fiecare județ din România.
Domnul deputat Costel Șoptică în luarea sa de cuvât a apreciat
oportunitatea promovării unui astfel de proiect, în contextul în care sunt
situații în care schimurile de terenuri din fondul forestier sunt necesare
pentru realizarea unor lucrări de investiții, fără ca suprafața la nivel național
să fie diminuată.
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 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.
Au urmat dezbateri generale.
Următorul proiect dezbătut a fost proiectul 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
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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 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.
Au urmat dezbateri generale.
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.
Au urmat dezbateri generale.
Ședința a continuat cu 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.
Au urmat dezbateri generale.
Ultimul punct dezbătut a fost
propunerea legislativă pentru
modificarea și completarea Codului silvic din 2008 (Plx. 413/2020).
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 imunități.
Au urmat dezbateri generale.
La finalul ședinței domnul președinte Chesnoiu a informat Comisia că
atunci când se vor relua lucrările fizic la Comisie îi va adresa domnului
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ministru Nechita Adrian Oros rugămintea de a participa la o întâlnire cu
membrii Comisiei.
Domnul deputat Csaba Könczei a solicitat să i se adreseze și
domnului ministru Barna Tánczos o astfel de invitație.
Ședința din ziua de 27 ianuarie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda Comisiei pentru
agricultură.
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 22 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Nicolae Giugea,
Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Raluca-Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru și Nicu Niță au fost prezenți la sediul
Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba, Loránd Bálint Magyar,
Corneliu Olar, Adrian Alda, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, IonCătălin Grecu, Csaba Könczei, Teodor Lazăr, Varujan Pambuccian,
Constantin- Neculai Pătrăuceanu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean,
Costel Șoptică au fost prezenți online.
Ședința din ziua de 28 ianuarie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda Comisiei pentru
agricultură.
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 22 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Nicolae Giugea,
Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Raluca-Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru și Nicu Niță au fost prezenți la sediul
Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba, Loránd Bálint Magyar,
Corneliu Olar, Adrian Alda, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, IonCătălin Grecu, Csaba Könczei, Teodor Lazăr, Varujan Pambuccian,
Constantin- Neculai Pătrăuceanu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean,
Costel Șoptică au fost prezenți online.
PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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