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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 16.10.2019 
Nr. 4c-5/497 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 8 și 9  octombrie  2019 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8 și 9 
octombrie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor 
şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al 
statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, precum 
şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea 
privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina  (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; 
PLx. 414/2019). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa 
I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ -teritoriale 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia 
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pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului;  PLx. 310/2019). 

3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a  Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 
privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare (raport: Plx. 392/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 
8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 
sălbatice (aviz pentru:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
416/2019).  

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind 
Statutul personalului silvic (raport: PLx. 357/2019). 

6.Studiu individual asupra Proiectului de Lege 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 ( raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 336/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 8 octombrie  2019 au avut următoarea 

ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  privind trecerea unor 

terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor 
şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al 
statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, precum 
şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea 
privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina  (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; 
PLx. 414/2019). 
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2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa 
I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ -teritoriale 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului;  PLx. 310/2019). 

3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a  Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 
privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare (raport: Plx. 392/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 
8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 
sălbatice (aviz pentru:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
416/2019).  

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind 
Statutul personalului silvic (raport: PLx. 357/2019). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu 
Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

 Domnul deputat Corneliu Olar (concediu medical) a fost absent. 
Au participat ca invitați: 
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Carmelia Mariana Dragomir Bălănică, vicepreşedinte  

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate; 
-domnul Ilie Mihalache, director general, Ministerul Apelor și 

Pădurilor; 
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-doamna Olivia-Elena Trușcă, expert, Ministerul Finanțelor Publice; 
-domnul Silviu Geană, lider sindical, Federația Sindicatelor din 

Silvicultură Silva. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei. 
Primul punct dezbătut a fost Proiectului de Lege  privind trecerea 

unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul 
privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul 
privat al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, 
în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Slatina  (PLx. 414/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Senatul a 
adoptat proiectul de lege care  are ca obiect de reglementare trecerea unor 
terenuri, aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia 
Naţională a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului, în 
domeniul privat al statului, precum şi transmiterea acestora, cu titlu gratuit, 
din domeniul privat al statului în domeniul privat al municipiului Slatina şi 
în administrarea Consiliului local al municipiului Slatina, în vederea 
realizării obiectivului de investiţii „Construire drum legătură între zonele 
industriale”. Proiectul a fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

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 Dan Ciocan. 
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
următoarea ședință. 
 S-a trecut la dezbaterea   Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa 
I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ -teritoriale ( 
PLx. 310/2019). 
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 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare  modificarea 
Legii nr.220/2018, în vederea sprijinirii unităţilor administrativ-teritoriale, 
în administrarea cărora se află staţiuni balneoclimaterice, să investească în 
amenajarea pădurilor-parc din jurul acestor staţiuni. Comisia juridică, de 
disciplină și imunități, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului sunt, de 
asemenea sesizate în fond cu acest proiect de lege. 
 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 Ioan Terea. 
 În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pentru  două săptămâni. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare (Plx. 392/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare  modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare. 
Astfel, se modifică alin.(8) şi (9) ale art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011, în sensul în care se reglementează, din perspectivă 
organizatorică şi funcţională, conducerea activităţii curente a Agenţiei 
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, prin completarea acestei structuri cu un 
post de director general adjunct, completarea art.III din Legea nr.269/2015, 
prin care perioada de alocare a sumelor aferente Programului Naţional de 
Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii se prelungeşte până în anul 
2023, pentru asigurarea resursei financiare pe întreaga durată de proiectare, 
execuţie şi punere în funcţiune a obiectivului de investiţie Canal Siret-
Bărăgan-Etapa I, inclus în cadrul Programului Naţional de Reabilitare a 
Infrastructurii Principale de irigaţii din România. De asemenea se 
preconizează completarea art.6 din Legea nr.138/2004, în sensul 
reglementării posibilităţilor de a se constitui în organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare proprietarii sau alţi deţinători de terenuri, situate pe teritorii pe care 
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statul, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, urmează să 
realizeze noi amenajări de irigaţii, dată fiind necesitatea satisfacerii 
solicitărilor de apă printre beneficiarii existenţi în arealul Canalului 
magistral Siret-Bărăgan Etapa I. 

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 Nicu Niță. 

La solicitarea domnului secretar de stat Claudiu Sorin Roșu Mareș, 
membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. 

S-a trecut la dezbaterea și avizarea  Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei și faunei sălbatice (PLx. 416/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare  completarea cu 
patru noi alineate a art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007, 
în scopul înfiinţării Comitetului naţional pentru implementarea Convenţiei 
asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al 
păsărilor acvatice (Ramsar, 1971), organism cu responsabilităţi în 
elaborarea şi implementarea strategiei privind gestionarea zonelor umede 
din România. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic este sesizată în 
fond cu acest proiect de lege. 

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 Tinel Gheorghe. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus menționat. 

Ultimul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege privind modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind 
Statutul personalului silvic ( PLx. 357/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare  modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000, urmărindu-se, potrivit 
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expunerii de motive, corelarea actualului statut al personalului silvic cu 
„realităţile derivate din evoluţiile domeniilor de activitate în care 
funcţionează personalul silvic”. 

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 Ion Tabugan. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege mai sus menționat. 

 
 Lucrările au continuat în ziua de 9 octombrie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra  Proiectului de Lege 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 ( raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 336/2018).  
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu 
Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă,  Nicolae Daniel Popescu, Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnul deputat Corneliu Olar (concediu medical) a fost absent. 
 
 PREŞEDINTE,                 SECRETAR, 
     Alexandru Stănescu                   Dan Ciocan 
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