
1 
 

    

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 23.02.2021 
Nr. 4c-5/197 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 16 și 18 februarie 2021 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16 și 18 
februarie 2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru 
Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din 
punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor (proiect de opinie pentru: 
Comisia pentru afaceri europene; COM(2020) 562). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (raport comun cu: 
Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 514/2020). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea 
și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol 
(raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului; PLx. 655/2020). 
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4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind achiziționarea 
produselor alimentare din producție autohtonă (raport comun cu: Comisia 
pentru industrii și servicii; PLx. 538/2020). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea unor 
acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare 
în natură a terenurilor (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 614/2020). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind interdicția cu 
caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități 
agricole și de exploatare forestieră din România (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 331/2020). 

7.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 46/2008 – 
Codul silvic, precum și a Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 
321/2020). 

8.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru 
proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele 
prevăzute la art. III alin.(1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport: PLx. 588/2020). 

9.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind regimul ariilor 
naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului; PLx. 193/2020). 

10.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru administrație și amenajarea teritoriului; PLx. 43/2021). 

 11.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 76/2021). 

12.Diverse 
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       Ședința din ziua de 16 februarie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru 
Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din 
punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor (proiect de opinie pentru: 
Comisia pentru afaceri europene; COM(2020) 562). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (raport comun cu: 
Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 514/2020). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea 
și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol 
(raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului; PLx. 655/2020). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind achiziționarea 
produselor alimentare din producție autohtonă (raport comun cu: Comisia 
pentru industrii și servicii; PLx. 538/2020). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea unor 
acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare 
în natură a terenurilor (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 614/2020). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind interdicția cu 
caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități 
agricole și de exploatare forestieră din România (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 331/2020). 

7.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 46/2008 – 
Codul silvic, precum și a Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 
321/2020). 
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8.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru 
proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele 
prevăzute la art. III alin.(1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport: PLx. 588/2020). 

9.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind regimul ariilor 
naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului; PLx. 193/2020). 

10.Diverse.  
 Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, 
Loránd Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel 
Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca 
Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin 
Grecu,  Csaba Könczei, Teodor Lazăr, Remus Munteanu, Nicu Niță,  Silviu 
Titus Păunescu,  Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la 
sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Costel Șoptică, Andrei-Iulian Drancă,  Varujan 
Pambuccian și Alexandru Popa  au fost prezenți online. 

Au  participat ca invitați: 
-domnul Iulian Octavian Stana secretar de stat Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 
  -doamna director general Camelia Maria Procop - Agenția 

Domeniilor Statului; 
  -doamna Ileana Spiroiu director general adjunct -  Agenția Națională 

de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
  -domnul Daniel Velicu consilier Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
           -domnul Daniel Matievschi consilier Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
           -doamna Livia Nicu Asociația Administratorilor de Piețe din 
România. 
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Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 
Chesnoiu, președintele Comisiei. 

Primul proiect dezbătut a fost Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de 
climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor 
neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor (COM(2020) 
562). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că în 
conformitate cu prevederile articolului 170 și 171 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată cu examinarea pe fond a documentului nelegislativ 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European și Comitetul Regiunilor – Stabilirea unui 
obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva 
anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, 
în interesul cetățenilor COM(2020)562. 

Domnul Președinte Chesnoiu a precizat că a fost înregistrat la Comisie 
punctul de vedere al grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, 
referitor la COM(2020)562. 

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  Florian Emil Dumitru. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un 
proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European și Comitetul 
Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru 
Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din 
punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor COM(2020)562, cu 
următoarele propuneri: 

 - obiectivul în materie de climă nu trebuie să fie bazat pe reduceri 
procentuale ale indicatorilor de context aplicate într-o manieră unitară 
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tuturor statelor membre (emisii de gaze, inputuri în agricultură), ci pe 
reduceri aplicabile fiecărui stat membru astfel încât la nivelul UE să fie atins 
nivelul programat. Astfel, nu va exista riscul de a menține sau chiar crește 
decalajele economice între state, iar rezultatele obținute în materie de 
conservare a resurselor naturale și reducere a emisiilor nu vor fi 
disproporționate; 

 - este necesară identificarea unor soluții legislative la nivel european 
care să permită acordarea unor stimulente financiare sau de alt tip, adiționale 
plăților compensatorii acordate pentru respectarea angajamentelor de mediu 
și climă. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege  privind 
completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PLx. 514/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.145/2014. Potrivit 
expunerii de motive, se preconizează sprijinirea producătorilor agricoli din 
punct de vedere logistic, aceştia urmând să beneficieze, în cadrul pieţelor, 
de depozite frigorifice cu atmosferă controlată pentru păstrarea produselor.  
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. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru industrii și 
servicii. 

 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  Costel Șoptică. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport comun de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 prvind 
registrul agricol (PLx. 655/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
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Guvernului nr.28/2008, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2014, în vederea înlocuirii actualului sistem multiplu de evidenţă a 
informaţiilor cu privire la proprietatea agricolă şi producătorii agricoli 
printr-un singur registru agricol unic la nivel naţional, care va fi accesibil 
on-line. 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. Proiectul de lege a fost repartizat 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  Daniel Sorin Gheba. 

În urma dezbaterilor generale membrii Comisiei au hotărît, cu 
majoritatea voturilor celor prezenți (s-au înregistrat 2 voturi împotrivă), 
întocmirea unui raport comun de respingere. 

S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind achiziționarea 
produselor alimentare din producție autohtonă (PLx. 538/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru 
achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă, în scopul 
susţinerii fermierilor, procesatorilor şi producătorilor de alimente din 
România. 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. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru 
industrii și servicii. 

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  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

În urma dezbaterilor generale membrii Comisiei au hotărît, cu 
majoritatea voturilor celor prezenți (s-au înregistrat 3 voturi împotrivă), 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a 
procesului de retrocedare în natură a terenurilor (PLx. 614/2020). 
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Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea art.12 alin.(1) lit.c) din 
Legea nr.165/2013 şi a art.3 alin.(3) din Legea nr.1/2000, astfel încât 
restituirea în natură a terenurilor agricole, după validarea întinderii dreptului 
de proprietate de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de 
către comisia de fond funciar a municipiului Bucureşti, fostului proprietar 
sau moştenitorilor acestuia să li se poate atribui un teren pe un alt 
amplasament, în orice localitate din acelaşi judeţ, nu doar în localităţile 
învecinate. Senatul a adoptat proiectul de lege, care a fost repartizat 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 proiectului de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Constantin Bîrcă. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind 
interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite 
din activități agricole și de exploatare forestieră din România (PLx. 
331/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal în vederea 
instituirii, cu caracter temporar, a interdicţiei privind exportul de produse 
provenite din activităţi agricole şi de exploatare forestieră.  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 proiectului de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Loránd Bálint Magyar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 46/2008 – 
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Codul silvic, precum și a Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (Plx. 321/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.228 
şi 229 din Legea nr.286/2009, precum şi abrogarea unor prevederi din Legea 
nr.46/2008 şi din Legea nr.171/2010. Potrivit expunerii de motive, prin 
soluţiile legislative propuse, se are în vedere prevenirea şi stoparea 
defrişărilor ilegale şi a furtului de material lemnos din vegetaţia forestieră, 
precum şi descurajarea şi/sau tragerea la răspundere a persoanelor care se 
fac vinovate de astfel de fapte. Senatul a respins inițiativa legislativă care a 
fost repartizată 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 propunerii legislative mai sus menționate  a fost desemnat 
domnul deputat  Corneliu Olar. 

În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei au propus solicitarea 
unui punct de vedere  al Ministerului Justiției cu privire la inițiativa 
legislativă mai sus menționată. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu 
specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost 
emise documentele prevăzute la art. III alin.(1) din Legea nr. 169/1997 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PLx. 
588/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege  are ca obiect de reglementare  dreptul proprietarilor de terenuri 
forestiere pentru care s-a dispus suspendarea serviciilor publice în temeiul 
Legii nr.374/2006, de a efectua lucrări de exploatare a produselor 
accidentale în regie proprie sau prin prestări servicii cu operatori economici 
atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, cu posibilitatea vânzării către 
populaţie a lemnului de foc şi a lemnului de lucru cu diametrul la capătul 
gros de 24 de cm, celelalte sortimente de lemn rezultate, urmând a se 
valorifica în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică a statului. Senatul a adoptat proiectul de 
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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 proiectului de lege  mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Corneliu Olar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare cu un 
amendament. 

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind regimul 
ariilor naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane (PLx. 
193/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că 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, 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. Proiectul de lege a fost repartizat 
pentru dezbatere în fond Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic,  
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  Remus Munteanu. 

În urma dezbaterilor generale membrii Comisiei au solicitat punct de 
vedere referitor la proiectul de lege mai sus menționat de la: Asociația 
Comunelor din România, Asociația Municipiilor din România, respectiv 
Asociația Orașelor din România. 
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La punctul „Diverse“ domnul președinte Chesnoiu a propus trei 
subiecte principale de dezbatere: 

 Informarea doamnei președinte Rozália-Ibolya Biró, adresată 
 Comisiei pentru agricultură cu privire la înființarea în cadrul  Comisiei 
pentru politică externă, începând cu luna martie 2021, a Subcomisiei de 
Dezvoltare Durabilă. Subcomisia își propune consolidarea eforturilor pentru 
reconstrucția durabilă și reziliență, pentru accelerarea implementării 
obiectivelor de dezvoltare durabilă. Domnul președinte Chesnoiu va fi 
reprezentantul Comisiei pentru agricultură în cadrul subcomisiei. 

 Referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.23 din  
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a 
cărei inițiator este domnul președinte Chesnoiu,  acesta a invitat membrii 
Comisiei, dacă doresc, să devină coinițiatori. Inițiativa legislativă introduce 
o excepție care permite amplasarea obiectivelor – construcții agricole – în 
extravilan fără obligația de a trece terenurile din extravilan în intravilan, prin 
solicitare de PUZ (Planul Urbanistic Zonal).  

 Ultimul subiect abordat a fost pregătirea ședinței comune pentru 
aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2021. Domnul președinte Chesnoiu 
a revenit asupra discuțiilor avute în ședința Comisiei din luna ianuarie 2021 
în care s-a agreat de către toți membrii Comisiei suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu suma de 1 miliard de lei, 
estimat pentru despăgubirile pentru culturile calamitate din primăvara 
anului 2020. Amendamentul are indicată și sursa bugetară necesară pentru 
aceste despăgubiri. Domnul președinte Chesnoiu a reiterat solicitarea 
tuturor grupurilor parlamentare reprezentate în Comisia pentru agricultură 
de susținere a acestui amendament atât în faza de avizare, cât și în plenul 
reunit al Parlamentului României. 
 
       Ședința din ziua de 18 februarie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual -  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru 
administrație și amenajarea teritoriului; PLx. 43/2021). 
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 2.Studiu individual -  Proiectul de Lege pentru modificarea art.34 din 
Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx. 76/2021). 
  Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, 
Loránd Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar,  Adrian Alda, Aurel 
Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca 
Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin 
Grecu,  Csaba Könczei, Teodor Lazăr, Remus Munteanu, Nicu Niță,  Silviu 
Titus Păunescu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților.  

Domnii deputați: Costel Șoptică, Andrei-Iulian Drancă, Varujan 
Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au fost prezenți online. 

 
 

PREŞEDINTE, 

                         Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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