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PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 23, 24, 25 și 26 mai 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24, 25 și 

26 mai 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea, în procedură de urgență, a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân (raport comun cu: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx. 291/2022); 

2. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea 

art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 238/2022);  

3. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.90 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic şi înfiinţarea 

registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite (raport comun cu: 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; Plx. 237/2022); 

4. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2021 

mihaela.stan
Conform cu originalul



2 
 

privind aprobarea metodelor de intervenție 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 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; PLx. 333/2021/2022); 

5. 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 şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

564/2021);  

6. Documentarea și consultarea, în procedură de urgență, a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân (raport comun cu: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx. 291/2022). 

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

- Documentarea și consultarea, în procedură de urgență, a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân (raport comun cu: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx. 291/2022). 

Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-

Sorin Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu 

Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, 

Ilie-Alin Coleșa, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Silviu-Titus Păunescu, 

Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

Domnul deputat Remus Munteanu a fost în concediu de odihnă. 

Domnii deputați: Daniel Constantin, Varujan Pambuccian, Alexandru 

Popa, Alin-Costel Prunean și George-Cătălin Stângă au absentat. 



3 
 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

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

1. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea 

art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 238/2022);  

2. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.90 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic şi înfiinţarea 

registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite (raport comun cu: 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; Plx. 237/2022); 

3. 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 intervenție 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 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; PLx. 333/2021/2022); 

4. 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 şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

564/2021). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Bogdan-Radu BALANIȘCU – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor; 

- domnul Dănuț IACOB – director general, Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 

- domnul Codrin CIUREA – ofițer specialist, Inspectoratul General al 

Poliției Române;  

- domnul Claudiu Lucian DUMITRIU – președinte, „Alianța pentru 

Combaterea Abuzurilor”;  
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- domnul Codruț Alin FEHER – vicepreședinte, „Alianța pentru 

Combaterea Abuzurilor”. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei.  

Au fost prezenţi 12 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd-

Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, Ilie-Alin Coleșa, 

Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Silviu-Titus Păunescu, Viorica Sandu și 

Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnul deputat Remus Munteanu a fost în concediu de odihnă. 

Domnii deputați: Florian-Emil Dumitru, Costel Șoptică, Aurel 

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

Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, 

Varujan Pambuccian, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și George-

Cătălin Stângă au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Întrucât ședința nu a fost statutară și nu s-a întrunit cvorumul, domnul 

președinte Florin-Ionuț Barbu a hotărât suspendarea ședinței și amânarea 

ordinii de zi la o dată ulterioară. Totodată, acesta a propus ca pentru proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2021 

privind aprobarea metodelor de intervenție 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 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; PLx. 333/2021/2022), să se întrunească în ședință comună toate 

cele patru comisii sesizate în fond, cu prezența obligatorie a domnului Barna 

Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor. 

Ședința din ziua de 25 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea, în procedură de urgență, a proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân (raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului; PLx. 291/2022). 
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Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-

Sorin Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu 

Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, 

Ilie-Alin Coleșa, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Silviu-Titus Păunescu, 

Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

Domnul deputat Remus Munteanu a fost în concediu de odihnă. 

Domnii deputați: Daniel Constantin, Varujan Pambuccian, Alexandru 

Popa, Alin-Costel Prunean și George-Cătălin Stângă au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 26 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea, în procedură de urgență, a proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân (raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului; PLx. 291/2022). 

Au fost prezenţi 17 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-

Sorin Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu 

Niță, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ilie-Alin 

Coleșa, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae 

Giugea, Csaba Könczei, Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la 

sediul Camerei Deputaților.  

Domnul deputat Remus Munteanu a fost în concediu de odihnă. 

Domnii deputați: Adrian Alda, Daniel Constantin, Mircea Fechet, 

Varujan Pambuccian, Silviu-Titus Păunescu, Alexandru Popa, Alin-Costel 

Prunean și George-Cătălin Stângă au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


