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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 29.05.2020 
  
Nr. 4c-5/224 

PROCES VERBAL      
al lucrărilor 

 Comisiei   din zilele de 18 și 19  mai 2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de  18 și 19 mai 2020, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbateri generale asupra Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic (L268/2020 - Senat). 

2.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere 
pentru activitatea de reproducție, incubație şi de creștere în sectorul avicol 
(retrimis din plen pentru raport suplimentar comun cu: Comisa pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx. 38/2020). 

3.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și 
certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, 
precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante (raport: PLx.179/2020). 

4.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege  privind trecerea unui 
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de 
Cercetare Horticolă Cluj-Napoca,  în domeniul public al Judeţului Cluj (raport 
comun cu: Comisia pentru învățămînt, știință, tineret și sport și Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx. 145/2020). 
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5.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea art.291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (aviz pentru: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 597/2019). 

6.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea art.291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (aviz pentru: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 182/2020). 

7.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind regimul ariilor 
naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului; PLx. 193/2020). 

8.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii apelor nr. 107/1996 (aviz pentru: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic). 

Lucrările şedinţei online din ziua de 18 mai 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 
 1.Dezbateri generale asupra Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic (L268/2020 - Senat). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați  Nicolae Giugea , Tinel Gheorghe și Emanuel-Iuliu 
Havrici  au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Au participat online ca invitați:  
 - reprezentanți ai Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor; 
 - reprezentanți ai Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA; 
 -reprezentanți ai Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea“; 
 - reprezentanți ai Confederației Consilva; 
 - reprezentanți ai  Federației Sindicatelor SILVA; 
 - reprezentanți ai Asociației Patronale a Forestierilor; 
 - reprezentanți ai Asociației Proprietarilor de Fond Forestier; 
 - reprezentanți ai Asociației Proprietarilor de Păduri din România; 
  Au urmat dezbateri generale. 

Lucrările au continuat online în ziua de 19 mai 2020, având următoarea 
ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere 
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pentru activitatea de reproducție, incubație şi de creștere în sectorul avicol 
(retrimis din plen pentru raport suplimentar comun cu: Comisa pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx. 38/2020). 
 2.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și 
certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, 
precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante (raport: PLx.179/2020). 
 3.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege  privind trecerea unui 
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de 
Cercetare Horticolă Cluj-Napoca,  în domeniul public al Judeţului Cluj (raport 
comun cu: Comisia pentru învățămînt, știință, tineret și sport și Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx. 145/2020). 
 4.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea art.291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (aviz pentru: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 597/2019). 
 5.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea art.291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (aviz pentru: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 182/2020). 
 6.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind regimul ariilor 
naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului; PLx. 193/2020). 
 7.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii apelor nr. 107/1996 (aviz pentru: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 245/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 Domnii deputați Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae  Giugea, 
Dănuț Păle, Valeriu Andrei Steriu și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost 
prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Au participat online ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Iulian Octavian Stana  secretar de stat, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor; 
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 -domnul prof. univ. dr. Cornel Cătoi  - rectorul  Universității de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară  Cluj-Napoca. 
 Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 
 Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere 
pentru activitatea de reproducție, incubație şi de creștere în sectorul avicol 
(PLx. 38/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2018, în sensul corelării textelor din lege cu textele 
anexelor care fac parte integrantă din lege. Proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat  tacit și a fost repartizat și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 
 În ședința online din data de 13 mai 2020, în temeiul art.70 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,  plenul Camerei Deputaților a 
hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în fond, în vederea 
reexaminării și depunerii unui  raport suplimentar comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar suplimentar cu amendamente. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea analiza  proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, 
controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului 
săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante (PLx.179/2020).  
           Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.266/2002. Potrivit expunerii de motive, în raport cu 
activitatea specializată şi unică la nivel naţional a Laboratorului Central pentru 
Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, se impune ca acesta să devină 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, iniţiativa 
cuprinde şi propuneri de modificare şi completare pentru conformitate cu 
legislaţia Uniunii Europene în domeniul testării şi înregistrării soiurilor, în 
domeniul proprietăţii, precum şi punerea în acord cu atribuţiile Institutului de 
Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.  
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 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 raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege  privind trecerea 
unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de 
Cercetare Horticolă Cluj-Napoca,  în domeniul public al Judeţului Cluj (PLx. 
145/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unui teren 
intravilan în suprafață de 169.700 mp din domeniul public al statului și din 
administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-
Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul 
public al județului Cluj-Napoca, în vederea realizării obiectivului de investiție 
“Spital pentru copii în sistem monobloc”. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care a fost repartizat  și Comisiei pentru învățămînt, știință, tineret și sport și 
Comisiei  juridice, de disciplină și imunități. 
  În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al proiectului  mai sus menționat a 
fost desemnat  domnul deputat Nicolae  Giugea. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar  cu amendamente.  
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal (PLx. 597/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.291 din Legea nr.227/2015, în sensul reducerii cotei standard 
a T.V.A. la 16% începând cu 01.01.2020. De asemenea, începând cu data de 
01.01.2020, se propune aplicarea unei cote reduse a T.V.A., de 9% pentru 
livrarea de băuturi destinate consumului uman, cu excepţia băuturilor 
alcoolice, respectiv de 5% pentru anumite produse alimentare. Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit 



6 
 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată. Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată în fond cu proiectul de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al proiectului  mai sus menționat a 
fost desemnat  domnul deputat Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi ( s-au înregistrat trei abțineri) avizarea favorabilă a proiectului de lege 
mai sus menţionat, cu amendamente admise. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal (PLx. 182/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.291 din 
Legea nr.227/2015. Potrivit iniţiativei, începând cu data de 1 ianuarie 2020, 
cota redusă de 5% se aplică şi în cazul livrărilor de lemn de foc pentru 
necesarul de lemn către persoanele fizice, pentru consumul propriu al unităţilor 
de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul 
local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor 
comunitare în domeniul ajutorului de stat şi consumul propriu al 
administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, conform 
prevederilor art.59 alin.(52) şi alin.(53) din Legea nr.46/2008. 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. Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată în fond cu proiectul de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al proiectului  mai sus menționat a 
fost desemnat  domnul deputat Emanuel-Iuliu Havrici. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi  avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus menţionat cu 
amendamentele admise. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege 
privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii 
urbane (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 193/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic 
aplicabil regimului ariilor naturale protejate urbane şi conservării 
biodiversităţii urbane. Astfel cum rezultă din cuprinsul expunerii de motive, 
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pentru a contracara poluarea şi dezvoltarea imobiliară haotică, ariile naturale 
protejate urbane oferă servicii ecosistemice valoroase, au rol educativ, 
încurajează mişcarea în aer liber, ne fac mai conştienţi de biodiversitate, oferă 
oxigen şi absorb dioxidul de carbon, jucând un rol relevant în stabilizarea 
climei în zonele urbane. 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. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 
și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 
sesizate în fond cu proiectul de lege mai sus menționat. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al proiectului  mai sus menționat a 
fost desemnat  domnul deputat Daniel Nicolae Popescu. 
 Au urmat dezbateri generale.  
 Ultimul punct dezbătut a fost  proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii apelor nr. 107/1996 (PLx. 245/2020). 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.107/1996. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 
asigurarea cadrului legal optim pentru implementarea Programului national de 
cadastru şi carte funciară şi în domeniul imobilelor aparţinând domeniului 
public al apelor. Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic este sesizată în fond cu proiectul de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Ioan Terea. 
 Au urmat dezbateri generale. 

 
Președinte, 

Alexandru STĂNESCU 
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