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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 01.09.2020
Nr.
4c-5/407

SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 13 și 16 iulie 2020
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13 și 16 iulie 2020,
având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; PLx. 356/2020).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
(raport: PLx. 183/2020).
3.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind utilizarea,
conservarea și protecția solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; PLx. 310/2020).
Lucrările şedinţei din ziua de 13 iulie 2020 au avut următoarea ordine
de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; PLx. 356/2020).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
(raport: PLx. 183/2020).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.
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Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,
Vasile Gudu, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,
Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Terea au fost prezenți la sediul
Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Daniel Constantin, Iarco
Furic, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar, Ioan
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu,
Ion Tabugan, Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți online.
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 Gelu Puiu secretar de stat Ministerul Mediului Apelor și
Pădurilor;
-Regia Națională a Pădurilor Romsilva;
-Fedrația Sindicatelor SILVA;
-Asociația Forestierilor;
-Asociația Proprietarilor de Fond Forestier;
-Asociația Proprietarilor de Păduri din România;
-Fundația Eco Civica;
-Federația Nostra Silva;
-Organizația WWF;
-Organizația Greenpeace;
-Asociația Declic;
-Asociația de Pășuni și Păduri Bihor
-doamna Alina Crețu director executiv Asociația Producătorilor de
Porumb din România;
-domnul Mircea Băluță președinte Uniunea de Ramură Națională a
Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V.;
-domnul Florentin Bercu director executiv Uniunea de Ramură
Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V.;
-domnul Decebal Ștefăniță Pădure președinte Asociația pentru
Promovarea Alimentului Românesc;
-domnul Ionel Arion președinte Federația Națională PRO AGRO;
-domnul Nicu Vasile președinte Liga Asociațiilor Producătorilor
Agricoli din România.
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Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte
Alexandru Stănescu.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (PLx. 356/2020).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.46/2008. Schimbările preconizate vizează instituirea
posibilităţii amenajării, în fondul forestier naţional, de poteci şi trasee pentru
mers, alergare şi biciclete şi procedura de aprobare a realizării acesora,
instituirea unui nou principiu „valorificarea ca lemn fasonat”, reglementarea
posibilităţii ca, prin metodologie, aprobată prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, să se poată stabili, pe
zone pilot, constituite la nivel de ocol silvic, modalităţi experimentale de
recoltare a arborilor, fără utilizarea dispozitivelor speciale de marcat. Proiectul
de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei juridice, de
disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, raportori al proiectului de lege mai sus
menționat a fost desemnați domnii deputați: Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu
Havrici, Ion Tabugan și Ioan Terea.
Au urmat dezbateri generale.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare
rurală (PLx. 183/2020).
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, raportor al proiectului de lege mai sus
menționat a fost desemnat domnul deputat Alexandru Stănescu.
Au urmat dezbateri generale.
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 iulie 2020, având
următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind utilizarea,
conservarea și protecția solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; PLx. 310/2020).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei:
Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, Dănuţ Păle , Dan
Ciocan, Vasile Gudu, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel
Constantin, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, LorándBálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Nechita-Adrian Oros, Nicolae
Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca,
Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.
Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost absent.

PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu
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