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PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 14, 15 și 16 iunie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14, 15 și 16 

iunie 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021); 

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. 239/2022); 

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 proiectului de Lege pentru completarea 

art.98 alin.(2) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 

mihaela.stan
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protecţia mediului (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 207/2022); 

5. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare a turismului "Schi în România" (raport comun cu: Comisia 

pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 524/2021);  

6. Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Ședința din ziua de 14 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 27 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, Ilie-Alin Coleșa, 

Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea, Csaba 

Könczei, Remus Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Viorica Sandu, Lilian 

Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților.  

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu și Andrei-Iulian Drancă au fost 

în concediu de odihnă. 

Domnul deputat Mircea Fechet a fost în delegație externă. 

Domnii deputați: Varujan Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel 

Prunean au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 15 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. 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. 239/2022); 

2. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art. 90 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic şi înfiinţarea 
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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 proiectului de Lege pentru completarea 

art.98 alin.(2) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 

protecţia mediului (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 207/2022); 

4. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare a turismului "Schi în România" (raport comun cu: Comisia 

pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 524/2021). 

A participat ca invitat domnul Bogdan-Radu BALANIȘCU, secretar 

de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florian-Emil 

Dumitru, vicepreședintele Comisiei. 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 27 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, Ilie-Alin Coleșa, 

Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Nicolae 

Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Viorica 

Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul 

Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu și Andrei-Iulian Drancă au fost în 

concediu de odihnă. 

Domnul deputat Alexandru Popa a fost în delegație externă.  

Domnii deputați: Varujan Pambuccian și Alin-Costel Prunean au 

absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost propunerea legislativă 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. 239/2022).  
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Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că acest 

proiect de lege are ca obiect de reglementare completarea art.37 din Legea 

nr.46/2008, în sensul în care compensarea prevăzută la alin.(1) al acestui 

articol pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, în scopul 

exploatării resurselor minerale - roci utile si substanțe utile nemetalifere, să 

se realizeze fizic, cu un teren care are valoarea terenului care se scoate 

definitiv din fondul forestier naţional, iar suprafaţa terenului dat în 

compensare să nu poată fi mai mică decât suprafaţa terenului care face 

obiectul scoaterii din fondul forestier naţional. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

propunerii legislative, cu unanimitate de voturi. 

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 Nicu Niță. 

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

Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că acest 

proiect de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Registrului Naţional 

al Terenurilor Degradate care trebuie împădurite, precum şi adoptarea unui 

Program Naţional de Regenerare a Pădurilor. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea 

propunerii legislative, cu majoritate de voturi (3 împotrivă și 1 abținere). 

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 treilea proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru 

completarea art.98 alin.(2) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului (raport comun cu: Comisia juridică, 

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

207/2022). 



5 
 

Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că acest 

proiect de lege are ca obiect de reglementare completarea art.98 alin.(2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, în sensul incriminării 

faptelor constând în îngroparea, arderea sau incendierea deşeurilor, dacă au 

fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau 

vegetală. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să amâne 

proiectul de lege, 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 Aurel Bălășoiu.   

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare a turismului "Schi în România" (raport comun cu: Comisia 

pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 524/2021). 

Domnul vicepreședinte Florian-Emil Dumitru a precizat că acest 

proiect de lege are ca obiect de reglementare dezvoltarea acestui sector 

turistic, prin clarificarea procedurii de scoatere din fondul forestier a 

terenurilor necesare realizării unor domenii schiabile noi sau a dezvoltării 

celor existente. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să respingă 

proiectul de lege, 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 Florian-Emil Dumitru.   

Ședința din ziua de 16 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 27 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, Ilie-Alin Coleșa, 
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Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Silviu-

Titus Păunescu, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au 

fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnul deputat Alexandru Popa a fost în delegație externă.  

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Varujan Pambuccian și Alin-

Costel Prunean au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

 

         VICEPREȘEDINTE,  

 Florian-Emil DUMITRU  

 


