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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 

 
Bucureşti, 06.12.2022 

Nr. 4c-5/744 

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 21, 22, 23 și 24 noiembrie 2022 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 22, 23 și 24 noiembrie 

2022, având următoarea ordine de zi:   

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului 

nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranța 

alimentelor (PLx. 686/2022); 

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind reglementarea modalității 

de raportare a stocurilor la produsele agricole (PLx. 355/2022);   

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.36/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind 

perdelele forestiere de protecţie (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 597/2022); 

4. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru completarea art.19 din 

Legea nr.46/2008, Codul silvic, privind instituirea unui moratoriu de 10 ani pentru 

exploatarea limitată a masei lemnoase, pentru consumul intern (raport comun cu: 

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

ecologic; Plx. 531/2022);     

5. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru completarea art.37 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. 239/2022);      

6. 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); 
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7. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 100/2022); 

8. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 

privind protecţia mediului (raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 179/2022).      

Ședința din ziua de 21 noiembrie 2022 a avut următoarea ordine de zi:  

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului 

nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranța 

alimentelor (PLx. 686/2022).  

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 28 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florian-Emil Dumitru, Daniel-Sorin Gheba, Loránd-Bálint 

Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, 

Florică Ică Calotă, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, 

Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, 

Csaba Könczei, Remus Munteanu, Vasile Nagy, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel 

Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți. 

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

Domnii deputați: Mircea Fechet, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au 

absentat. 

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

1. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind reglementarea modalității 

de raportare a stocurilor la produsele agricole (PLx. 355/2022);   

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.36/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind 

perdelele forestiere de protecţie (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 597/2022); 

3. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru completarea art.19 din 

Legea nr.46/2008, Codul silvic, privind instituirea unui moratoriu de 10 ani pentru 

exploatarea limitată a masei lemnoase, pentru consumul intern (raport comun cu: 

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

ecologic; Plx. 531/2022);     

4. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru completarea art.37 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. 239/2022);      

5. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea art.60 din 

Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu 

şi echilibru ecologic; Plx. 238/2022); 

6. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 100/2022); 

7. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 

privind protecţia mediului (raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 179/2022).      

Au participat ca invitați: 

- domnul Dragoș-Costin TELEHUZ – secretar de stat, MADR; 

- doamna Lucica BOTA – consilier, MADR;  

- domnul Bogdan-Radu BALANIȘCU – secretar de stat, MMAP; 

- domnul Mihai RĂDULESCU – șef serviciu, IGPR. 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 28 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: 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, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, 

Raluca Giorgiana Dumitrescu, Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, 

Remus Munteanu, Vasile Nagy, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic 

și George-Cătălin Stângă au fost prezenți, iar domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a 

fost înlocuit de domnul deputat Ilie-Alin Coleșa. 

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

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Mircea Fechet, Varujan Pambuccian 

și Alexandru Popa au absentat. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florian-Emil Dumitru, 

vicepreședintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice. 

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind reglementarea 

modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole (PLx. 355/2022). 

Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului 

legislativ care să vizeze raportarea stocurilor de către producătorii agricoli, depozitarii 

și procesatorii la nivel național a produselor agricole, în contextul unei noi situații 

conflictuale, de criză sau de urgență.  

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a amânării proiectului de lege pentru 

o săptămână, aceasta primind vot favorabil, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 

abțineri). 

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 Florian-Emil Dumitru. 



4 
 

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.36/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (raport comun cu: Comisia 

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

597/2022). 

Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.289/2002, după 

cum urmează: asigurarea accesului la perdelele forestiere de protecţie, dar şi a 

proprietarilor la terenurile învecinate prin crearea posibilităţii de realizare a unui drum 

de acces la marginea perdelelor, prin lăsarea a maximum două rânduri de puieți 

neplantați (3- 4m lățime), în zonele în care nu există acces, introducerea şi a altor 

categorii de beneficiari, în speță proprietari de terenuri, care să înființeze perdele 

forestiere de protecţie în mod voluntar, iar costurile aferente înființării perdelelor 

forestiere de protecţie sunt decontate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.35/2022, realizarea perdelelor forestiere de protecţie a căilor de 

comunicații numai în extravilanul localităţilor, stabilirea finanţării pentru toate tipurile 

de perdele forestiere de protecţie, cuprinse în Sistemul naţional al perdelelor forestiere 

de protecţie, nu numai pentru cele de protecţie a căilor de comunicație care fac parte 

din Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor 

şi drumurilor naţionale. Finanţarea obiectivelor de investiţii aferente Sistemului 

naţional al perdelelor forestiere de protecţie se asigură de la bugetul de stat, din Fondul 

de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în limita fondurilor aprobate 

anual cu această destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură, din fonduri externe nerambursabile şi din Fondul de mediu.   

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea proiectului de 

lege cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 

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 Costel Șoptică. 

Cel de-al treilea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 

completarea art.19 din Legea nr.46/2008, Codul silvic, privind instituirea unui 

moratoriu de 10 ani pentru exploatarea limitată a masei lemnoase, pentru consumul 

intern (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic; Plx. 531/2022).  

Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.19 din Legea nr.46/2008, în 

sensul instituirii unui moratoriu de 10 ani în vederea exploatării limitate a masei 

lemnoase pentru consumul intern. 

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a unui raport de respingere, acesta 

primind vot favorabil, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 voturi împotrivă). 
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În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportor al propunerii 

legislative menționate mai sus a fost desemnat domnul deputat Adrian Alda. 

Cel de-al patrulea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 

completarea art.37 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. 239/2022).  

Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.37, în sensul că titularii de 

permise, licențe, pentru exploatarea și valorificarea resurselor minerale, rocile utile și 

substanțele nemetalifere, bunuri ale domeniului public al statului, materia primă pentru 

materialele de construcții, pot scoate definitiv din fondul forestier terenul necesar pentru 

exploatarea de resurse naturale, prin compensarea cu un teren similar ca suprafață și 

valoare. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea propunerii 

legislative, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 voturi împotrivă și 2 abțineri). 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportor al propunerii 

legislative menționate mai sus a fost desemnat domnul deputat Constantin Bîrcă. 

Cel de-al cincilea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă 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).   

Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.60, în sensul valorificării masei 

lemnoase recoltată din fondul forestier proprietate publică, începând cu 1 ianuarie 2023, 

exclusiv la drumul auto ca lemn fasonat.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea propunerii 

legislative, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 voturi împotrivă). 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportor al propunerii 

legislative menționate mai sus a fost desemnat domnul deputat Lilian Scripnic.  

Cel de-al șaselea proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru completarea 

Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 100/2022). 

Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că acest proiect de lege 

are ca obiect de reglementare instituirea obligativității acordării, respectiv retragerii 

dreptului de acces la sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor 

lemnoase. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea proiectului de 

lege, cu unanimitate de voturi. 
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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.    

Cel de-al șaptelea și ultimul proiect dezbătut a fost propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 22 

decembrie 2005 privind protecţia mediului (raport comun cu: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; Plx. 179/2022).  

Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea introducerii pe teritoriul României 

a deșeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora, corelativ cu limitarea la 15 a 

numărului punctelor de trecere a graniței pentru deșeuri/produsele susceptibile a 

constitui deșeuri și confiscarea, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală 

(ANAF), a veniturilor realizate de orice operator economic pe perioada în care a 

funcționat fără deținerea autorizațiilor de mediu corespunzătoare. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea propunerii 

legislative, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 voturi împotrivă). 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportor al propunerii 

legislative menționate mai sus a fost desemnată doamna deputat Raluca Giorgiana 

Dumitrescu.  

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

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului 

nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranța 

alimentelor (PLx. 686/2022).  

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 28 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, Daniel Constantin, 

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

Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Vasile Nagy, Silviu-Titus 

Păunescu, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin 

Stângă au fost prezenți.  

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Varujan Pambuccian și Alexandru 

Popa au absentat. 

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

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului 
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nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranța 

alimentelor (PLx. 686/2022). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 28 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Loránd-Bálint 

Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, Florică Ică 

Calotă, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Andrei-

Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, Nicolae 

Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Vasile Nagy, Silviu-Titus Păunescu, 

Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți. 

Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba, Adrian Alda, Varujan Pambuccian, 

Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au absentat.  

 

         VICEPREȘEDINTE,  

 Florian-Emil DUMITRU  

 

 


