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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 08.02.2021 
Nr. 4c-5/87 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 2, 3 și  4 februarie 2021 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 3 și 4 
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, în procedură de urgență a Propunerii 
legislative 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. 651/2020). 

4.Diverse. 
       Ședința din ziua de 2 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, în procedură de urgență a Propunerii 
legislative 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. 651/2020). 
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4.Diverse. 
 Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

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

Domnii deputați: Corneliu Olar, Andrei-Iulian Drancă, Raluca-
Giorgiana Dumitrescu și  Varujan Pambuccian au fost prezenți online. 

A participat ca invitat: 
-domnul profesor universitar Valeriu Tabără președintele Academiei 

de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șisești“. 
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. Termenul 
pentru examinarea fondului este 09.02.2021. 

Comunicarea are în vedere stabilirea unui obiectiv în materie de climă, 
și anume reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, în 
comparație cu 1990, de cel puțin 55%, inclusiv emisiile și absorbțiile. De 
asemenea, prevede un set de acțiuni necesare în toate sectoarele economice 
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și lansarea unui proces de revizuire a principalelor instrumente legislative 
pentru îndeplinirea acestuia. În plus, comunicarea a pregătit  terenul pentru  
dezbaterea publică, din toamna anului 2020, cu scopul de a spori contribuția 
UE la Acordul de la Paris, precum și pentru propunerile legislative pe care 
Comisia Europeană urmează să le prezinte până în iunie 2021. 
 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 deputat Florian-Emil Dumitru a precizat ca atât Planul 

Național Strategic 2021-2027 (PNS), precum și Planul Național de 
Relansare și Reziliență (PNRR) trebuie să țină cont de obictivul din acest 
document programatic și în acest sens a propus să existe o corespondență 
scrisă cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene. Domnia sa a reamintit că în  analiza 
SWPO a Planului Național Strategic versiunea a II – a, este tratată amprenta 
de carbon care în România este de 1,29 kt/1000 ha de CO2 față de  media 
din Uniunea Europeană care este 2,82kt/1000ha de CO2 , iar în Olanda 14,54 
kt/1000ha de Co2, țara noastră aflându-se în topul clasamentului practicilor 
agricole benefice pentru mediu și climă. În acest context domnul deputat 
Emil Dumitru a solicitat punctul de vedere al celor două ministere care 
atunci când vor lansa măsuri care vizează obiectivul asumat prin aceast 
COM (2020) 562 să țină cont de aceste date statistice, când vor fi 
fundamentate măsurile importante pentru sectorul alimentar din România 
sau sistemul de gestionare a apei. 

Domnul președinte Chesnoiu a reiterat importanța ca în conceperea 
documentelor strategice pe care România le are în vedere să se țină cont de 
acest obiectiv ambițios, ca până în anul 2050 Europa să devină primul 
continent neutru din perspectiva mediului. 

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 
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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. 

Domnul președinte Valeriu Tabără în intervenția domniei sale a 
reamintit membrilor Comisiei că Legea nr. 32/2018 a putut fi promovată și 
cu acordul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-
Șisești“ care a avizat transferul suprafeței de 11,45 ha, de la Institutul 
Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, 
necesare pentru realizarea obiectivului mai sus menționat.  

De asemenea, a reamintit că de la același Institut Național de Cercetare 
– Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov au fost transferate din 
domeniul public al statului și din administrarea acestuia, în domeniul public 
al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Județean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav o suprafață 
de teren de 200 ha, din care au fost utilizate doar 120 ha. 

Domnul Tudor-Vlad Benga, deputat ales în circumscripția electorală 
nr. 8 Brașov din partea alianței USR-PLUS în calitate de coinițiator al 
proiectului a menționat că în prezent există la Consiliul Județean Brașov 
un studiu de prefezabilitate în parteneriat cu Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea acestui obiectiv și de 
asemenea, există oportunitatea ca și prin Planului Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR) să fie finanțat acest proiect. În privința diferenței de 80
ha semnalată de domnul președinte Tabără se pare că aceasta a fost utilizată 
pentru partea de logistică, respectiv cargo a aeroportului. 

 Domnul deputat Dumitru a solicitat amânarea dezbaterilor  pentru o 
săptămână, pentru a se solicita punctul de vedere  al Guvernului cu privire 
la acest proiect de lege. Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate. 

 S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul 
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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. 
651/2020). 

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 respins inițiativa legislativă care a fost repartizată 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. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere care 
va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

La punctul „Diverse“ a luat cuvântul domnul deputat Ciprian Ciubuc  
care a propus ca în această sesiune parlamentară să se dezbată tema 
referitoare la oprirea deșertificării prin biochar. Biocharul este un produs 
obținut prin piroliză a tot ce reprezintă biomasă. Prin comparație cu alte 
produse, biocharul are o valoare de zece ori mai mare în ceea ce privește 
mărirea fertilității solului. Domnul deputat Ciubuc a semnalat faptul că în 
prezent 72% din terenurile de cultură mare sunt deșertificate, spre deosebire 
de anul 1990 când fertilitaea solului în România era de 70%. O altă temă 
propusă spre dezbatere a fost cea a irigațiilor. 

În opinia domnului vicepreședinte Nicolae Giugea în România sunt în 
jur de 130 000 ha în județele Dolj și Olt care sunt singurele suprafețe cu 
nisipuri (uscate) zburătoare din România, care prezintă deșertificare. 
Intervențiile  pot fi făcute asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare din 
România (irigații, desecări, combaterea eroziunii solului), dar și prin 
construirea unui canal magistral Dunăre-Jiu-Olt-Argeș. 

Domnul deputat Dumitru a propus ca membrii Comisiei să inițieze o 
propunere legislativă care să poarte numele de Legea arealelor irigabile care 
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să suprapună harta incidentelor climatice peste harta canalelor de irigații 
existente în acest moment. De asemenea, a propus modificarea pachetului 
de legi care vizează fondul funciar. În privința Legii nr.175 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 
şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, 
circuitul documentelor și modul în care se va pune în aplicare legea va 
birocratiza și mai mult activitatea autorităților publice locale.  

Domnul deputat Loránd Bálint Magyar a propus o dezbatere în 
Comisie a proiectului de Ordin ,Nr. 24 din 29.01.2021, aflat pe site-ul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale referitor la dimensiunea și 
tipul exploatațiilor de suine din țara noastră. Actul normativ prevede 
clasificarea expolatațiilor în: 

a)exploataţii noncomerciale de suine sau de subzistenţă, de creştere a 
suinelor pentru consum familial, cu un efectiv de maximum 5 capete porci 
la îngrășat înregistrate în Sistemulnaţional de identificare şi înregistrare a 
animalelor (S.N.I.I.A.) și care îndeplineşte prevederile normelor sanitare 
veterinare privind măsurile de biosecuritate, deţinute de persoane fizice; 

b)exploataţii comerciale de suine - înregistrate în Sistemul naţional de 
identificare şi înregistrare a animalelor, indiferent de numărul de suine, care 
îndeplinesc prevederile normelor sanitare veterinare privind măsurile de 
biosecuritate şi sunt autorizate sanitar-veterinar, deţinute de persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane 
juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul 
registrului comerţului. 

Domnul președinte Chesnoiu a apreciat ca fiind bine venită dezbaterea 
propusă de domnul deputat Magyar întrucât acest ordin afectează legi care 
sunt în vigoare, de exemplu, Legea nr. 118/2020 privind aprobarea 
Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau 
Mangalița pentru activitatea de reproducție. Întrucât proiectul de ordin este 
încă în dezbatere publică, domnul președinte Chesnoiu a propus ca în 
ședința următoare  a Comisiei pentru agricultură, domnii deputați să 
intervină asupra formei actuale a proiectului. 
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De asemenea, domnul președinte Chesnoiu a informat membrii 
Comisiei cu privire la faptul că le va comunica răspunsurile primite de la 
instituțiile cărora le-a solicitat puncte de vedere, pe măsură ce acestea vor 
sosi. În absența acestor răspunsuri scrise, domnul președinte Chesnoiu a 
propus prezența fizică a secretarului de stat la ședința Comisiei. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 februarie 2021, având 
următoarea ordine de zi: 
       Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda Comisiei pentru 
agricultură. 
 Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

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

Domnii deputați: Corneliu Olar, Andrei-Iulian Drancă, Raluca-
Giorgiana Dumitrescu și  Varujan Pambuccian au fost prezenți online. 
       Ședința din ziua de 4 februarie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
       Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda Comisiei pentru 
agricultură. 
 Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

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

Domnii deputați: Corneliu Olar, Andrei-Iulian Drancă, Raluca-
Giorgiana Dumitrescu și  Varujan Pambuccian au fost prezenți online. 

PREŞEDINTE, 

                           Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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