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PROCESUL VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 22, 23 și 24 martie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23 și 24 

martie 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu: Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

564/2021);  

2. Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021). 

Ședința din ziua de 22 martie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu: Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

564/2021); 

mihaela.stan
Conform cu originalul
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Au participat ca invitați: 

- domnul Dănuț IACOB – director general, Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 

- domnul Silviu GEANĂ – președinte, Federația Silva; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Loránd-Bálint 

Magyar, vicepreședintele Comisiei.  

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin 

Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, Călin Constantin Balabaşciuc, Aurel 

Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, 

Andrei-Iulian Drancă, Florian-Emil Dumitru, Mircea Fechet, Nicolae 

Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alexandru Popa, Alin-Costel 

Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

 Domnii deputați Ciprian Ciubuc și Varujan Pambuccian au fost 

prezenți online. 

Domnul deputat Florin-Ionuț Barbu a fost în concediu de odihnă.  

Domnul deputat Daniel-Sorin Gheba a fost plecat în delegație externă. 

Doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu a fost în concediu 

medical.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a precizat că acest 

Proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.171/2010. Proiectul vizează transpunerea în legislaţia naţională a 

Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului, de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe 

piaţă lemn şi produse din lemn, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

nr.607/2012 al Comisiei privind normele detaliate referitoare la sistemul due 

diligence şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de 

monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr.995/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care 

introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi a Regulamentului (CE) 

nr.2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui 

regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea 

Europeană.   

Au urmat apoi dezbateri generale și supunerea la vot a Proiectului de 
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Lege, acesta primind vot favorabil, 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 desemnat domnul 

deputat Csaba Könczei. 

Ședința din ziua de 23 martie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021).  

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

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

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, Călin Constantin 

Balabaşciuc, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, 

Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Florian-Emil Dumitru, Mircea 

Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alexandru Popa, 

Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților.  

 Domnii deputați Ciprian Ciubuc și Varujan Pambuccian au fost 

prezenți online. 

Domnul deputat Florin-Ionuț Barbu a fost în concediu de odihnă.  

Doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu a fost în concediu 

medical.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 24 martie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

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

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Călin Constantin Balabaşciuc, Aurel 

Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, 

Andrei-Iulian Drancă, Florian-Emil Dumitru, Mircea Fechet, Nicolae 

Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alexandru Popa, Alin-Costel 

Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  
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 Domnii deputați: Adrian Alda, Ciprian Ciubuc și Varujan Pambuccian 

au fost prezenți online.  

Domnul deputat Florin-Ionuț Barbu a fost în concediu de odihnă.  

Doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu a fost în concediu 

medical.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

          

 

VICEPREȘEDINTE, 

 

 Loránd-Bálint MAGYAR  

 


