PARLAMENTUL ROMÂNIEI
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 22.12.2021
Nr.
4c-5/891

SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14, 15 și 16 decembrie
2021, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2021 privind
aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea
atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în
intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic,
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; PLx. 333/2021).
2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2021 pentru
modificarea Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniu (raport comun cu: Comisia
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru mediu
și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx.
563/2021).
3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Legii 46/2008 Codul Silvic (raport comun cu: Comisia pentru
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mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx.
569/2021).
4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind practicile comerciale
neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și
alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia
pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021).
5.Diverse
Ședința din ziua de 14 decembrie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2021 privind
aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea
atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în
intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic,
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; PLx. 333/2021).
2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2021 pentru
modificarea Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniu (raport comun cu: Comisia
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru mediu
și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx.
563/2021).
3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Legii 46/2008 Codul Silvic (raport comun cu: Comisia pentru
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx.
569/2021).
4.Diverse
Au participat ca invitați:
-domnul Tánczos Barna – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;
-domnul Ionuț Sorin Banciu - secretar de stat Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor;
-domnul Dănuț Iacob – director general Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor;
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-domnul Mugurel Drăgănescu – președinte executiv Asociația Generală
a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi;
-domnul Viorel Andronie – președinte Colegiul Medicilor Veterinari din
România.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț Barbu,
președintele Comisiei.
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd Bálint
Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică
Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus
Munteanu, Nicu Niță, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la
sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Corneliu Olar, Călin Constantin Balabaşciuc, Ciprian
Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au fost
prezenți on-line.
Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat.
Primul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de
intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de
urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx.
333/2021).
Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că proiectul de lege are
ca obiect de reglementare aprobarea modalităţilor de intervenţie imediată, pentru
prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos)
asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, prin
alungare, capturare, tranchilizare şi relocare sau extragerea prin
eutanasiere/împuşcare, în vederea creării unui cadru unitar de acţiune imediată a
instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel încât să se prevină producerea unor
evenimente grave la adresa siguranţei şi securităţii populaţiei. Senatul a adoptat
proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic
și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei
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Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor
patru Comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.
În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportor al
proiectului de lege sus menționat a fost desemnat domnul deputat Aurel
Bălășoiu.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu amendamente admise.
S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 112/2021 pentru modificarea Legii nr. 100/2010
privind împădurirea terenurilor degradate, precum și pentru stabilirea unor
măsuri în domeniu (PLx. 563/2021).
Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că proiectul de lege are
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.100/2010, astfel
încât, pentru ameliorarea terenurilor degradate, identificate şi delimitate de către
comisiile de specialitate constituite la nivelul unităţilor administrav-teritoriale,
să nu mai existe obligativitatea includerii în fondul forestier a terenurilor
proprietate privată, ci doar a celor proprietate publică a statului. De asemenea,
proiectul vizează posibilitatea trecerii terenurilor degradate proprietate publică a
statului, din administrarea ADS în administrarea RNP-Romsilva chiar dacă
acestea nu sunt înscrise în cartea funciară, înscrierea urmând să fie realizată de
RNP-Romsilva, în termen de maximum 6 luni de la preluare. Totodată proiectul
instituie o serie de corelări cu prevederile Legii nr.46/2008. Senatul a adoptat
proiectul de lege de aprobare a ordonanței de urgență, 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, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de
disciplină și imunități sunt de asemenea, sesizate în fond cu proiectul de lege.
În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportor al
proiectului de lege sus menționat a fost desemnată doamna deputat RalucaGiorgiana Dumitrescu.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu, unanimitate de
voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, în forma adoptată de
Senat.
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Ședința a continuat cu dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea
și completarea Legii 46/2008 Codul Silvic (Plx. 569/2021).
Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că propunerea legislativă
are ca obiect de reglementare transparentizarea procedurii de elaborare a
amenajamentelor silvice, supunerea acestora spre dezbatere publică şi publicarea
lor pe site-ul propriu al autorităţii competente, astfel încât să fie asigurat accesul
oricărei persoane interesate la informaţiile publice cu privire la fondul forestier.
De asemenea, cetăţenii, societatea civilă şi specialiştii interesaţi vor putea
participa în mod real la dezvoltarea planurilor anuale de management şi a
amenajamentelor silvice. Senatul a respins inițiativa legislativă care a fost
repartizată și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei juridice,
de disciplină și imunități.
În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportor al
propunerii legislative sus menționate a fost desemnat domnul deputat Remus
Munteanu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu, cu majoritate de
voturi (s-au înregistrat 7 voturi împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de
respingere a propunerii legislative.
La punctul „Diverse“ domnul președinte Barbu a solicitat membrilor
Comisiei care participă la ședințe on-line să-și exprime scris votul, în timpul
dezbaterilor. În acest context, domnul deputat Florian-Emil Dumitru a propus
stabilirea unui regulament de desfășurarea a lucrărilor Comisiei. Propunerea
domnului deputat Dumitru a fost agreată de membrii Comisiei care au desemnat
câte un reprezentant din partea fiecărui grup parlamentar pentru a participa la
redactarea acestui regulament. Deputații propuși sunt următorii: deputat Raluca
Giorgiana Dumitrescu (PSD), Florian-Emil Dumitru (PNL), Csaba Könczei
(UDMR), Daniel-Sorin Gheba (USR) și Lilian Scripnic (AUR).
Ședința din ziua de 15 decembrie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Documentarea și consultarea Proiectului de Lege privind practicile
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare
agricol și alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
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Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd Bálint
Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică
Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus
Munteanu, Nicu Niță, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la
sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Corneliu Olar, Călin Constantin Balabaşciuc, Ciprian
Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au fost
prezenți on-line.
Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat.
Ședința din ziua de 16 decembrie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Documentarea și consultarea Proiectului de Lege privind practicile
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare
agricol și alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Costel Șoptică,
Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira,
Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru,
Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță și Lilian Scripnic
au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Corneliu Olar, Adrian Alda,
Călin Constantin Balabaşciuc, Ciprian Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă, Varujan
Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au fost prezenți on-line.
Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat.
PREȘEDINTE,
Florin-Ionuț BARBU
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