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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 15.10.2020 
Nr. 4c-5/497 

 
SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 29, 30 septembrie și 1 octombrie 2020 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29, 30 
septembrie și 1 octombrie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare 
rurală  (raport: PLx. 183/2020). 
 2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 
          3.Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru modificarea  și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 
372/2020). 

4.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea art. 
59 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 300/2020). 
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        Lucrările şedinţei din ziua de 29 septembrie 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare 
rurală  (raport: PLx. 183/2020). 
 2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 
          3.Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru modificarea  și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 
372/2020). 

4.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea art. 
59 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 300/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Nicolae Giugea,  Dănuţ Păle, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu 
Havrici, Nicolae Daniel Popescu, Gabriel Rădulescu și Ioan Sorin Roman  
au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților  

Domnii deputați: Ioan Dîrzu, Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ion Tabugan, Ioan Terea și 
Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Au participat ca invitați: 

-domnul Gheorghe Ștefan, secretar de stat Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 
Stănescu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea  proiectului de Lege  privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare 
rurală  (PLx. 183/2020). 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură 
şi dezvoltare rurală judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, precum şi 
abrogarea Legii nr.283/2010.  Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare 
a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea  
voturilor celor prezenți (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport de 
adoptare  cu amendamente admise, respectiv amendamente respinse. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (PLx. 
459/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr.566/2004, astfel încât grupurile/organizaţiile de producători să 
poată beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de lege. Senatul a adoptat 
proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport înlocuitor de 
adoptare cu amendamente admise. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru 
modificarea  și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic 
nr. 407/2006 (Plx. 372/2020).  

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
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vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, în vederea 
simplificării procedurii de despăgubire a proprietarilor de culturi agricole, 
ca urmare a pagubelor produse de exemplarele de faună de interes cinegetic. 
Senatul a respins inițiativa legislativă care a fost repartizată și  Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al propunerii legislative mai sus menționate  a fost desemnat 
domnul deputat  Ioan Sorin Roman. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar cu amendamente 
admise care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

Ultimul punct dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 
art. 59 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (PLx. 300/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.59 din 
Legea nr.46/2008, intervenţiile legislative vizând reducerea perioadei în 
care ocoalele silvice pot începe exploatarea masei lemnoase degradate. 
Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Emanuel-Iuliu Havrici. 

Au urmat dezbateri generale. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 septembrie 2020, 

având următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea art. 

59 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 300/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Nicolae Giugea,  Dănuţ Păle, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu 
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Havrici, Nicolae Daniel Popescu, Gabriel Rădulescu și Ioan Sorin Roman  
au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților  

Domnii deputați: Ioan Dîrzu, Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ion Tabugan, Ioan Terea și 
Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
Au urmat dezbateri generale. 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 1 octombrie 2020, 
având următoarea ordine de zi: 
  1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 
59 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 300/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Nicolae Giugea,  Dănuţ Păle, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu 
Havrici, Nicolae Daniel Popescu, Gabriel Rădulescu și Ioan Sorin Roman  
au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților  

Domnii deputați: Ioan Dîrzu, Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ion Tabugan, Ioan Terea și 
Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 
                                       PREŞEDINTE, 
                                         Alexandru STĂNESCU 
 


	sz  29, 30 si 01.10.2020

