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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 3 și 4 martie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3 și 4 martie
2021, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind procedura de
autorizare, modalitatea de recoltare și valorificare a trufelor (raport comun
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 542/2020).
2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2020 pentru
modificarea art. 36 alin.(6) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică,
de disciplină și imunități; PLx. 443/2020).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.
107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și
imunități; PLx. 377/2019).
4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind intabularea
dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în
baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului-verbal de
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punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 594/2019).
5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind sancționarea
dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 460/2019).
6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și
înființarea Agenției Domeniilor Statului (raport: PLx. 620/2019).
7.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul și acvacultura (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; PLx. 40/2020).
8.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare
rurală (reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.
874/2020; PLx. 183/2020).
Ședința din ziua de 3 martie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind procedura de
autorizare, modalitatea de recoltare și valorificare a trufelor (raport comun
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 542/2020).
2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2020 pentru
modificarea art. 36 alin.(6) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică,
de disciplină și imunități; PLx. 443/2020).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.
107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și
imunități; PLx. 377/2019).
4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind intabularea
dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în
baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului-verbal de
punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 594/2019).
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5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind sancționarea
dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 460/2019).
6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și
înființarea Agenției Domeniilor Statului (raport: PLx. 620/2019).
7.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul și acvacultura (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; PLx. 40/2020).
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, Aurel Bălășoiu,
Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian
Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae
Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță,
Silviu Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost
prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Costel Șoptică, Adrian Alda, Claudiu-Martin Chira,
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 (online);
-domnul Paul Silviu Anghel (online) director general Autoritatea
pentru Protecția Consumatorilor;
-doamna Camelia Maria Procop director general Agenția Domeniilor
Statului;
-doamna Luminița Stegărescu consilier juridic Agenția Domeniilor
Statului;
-domnul Andy Pruteanu șef serviciu Agenția Națională pentru
Pescuit și Acvacultură;
-domnul Marin Aurelian consilier Agenția Națională pentru Pescuit
și Acvacultură.
3

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind procedura de
autorizare, modalitatea de recoltare și valorificare a trufelor (PLx.
542/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind procedura
de autorizare a recoltării şi a valorificării trufelor, urmărindu-se şi asigurarea
condiţiilor pentru perpetuarea speciei şi a regenerării pădurilor. 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 mediu și echilibru
ecologic.
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 membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2020 pentru
modificarea art. 36 alin.(6) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (PLx.
443/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare clarificarea procedurii de scoatere din
fondul forestier naţional a terenurilor forestiere achiziţionate de operatorii
economici cu capital integral sau majoritar de stat, în condiţiile art.6 lit.a)
din Legea minelor nr.85/2003. 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 Costel Șoptică.
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, în
forma adoptată de Senat.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
modificarea art. 107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (PLx.
377/2019).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea părţii introductive a alin.(1)
al art.107 din Legea nr.46/2008, în sensul ca tăierea, ruperea, distrugerea,
degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari
din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, să
nu constituie infracţiune silvică în cazul arborilor, puieţilor sau lăstarilor din
plantaţiile silvo-pomicole din exploataţiile agricole. Senatul a adoptat
proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.
115 alin.(5) din Constituția României, republicată. Proiectul 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 Nicu Niță.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport comun de respingere.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind intabularea
dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în
baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului-verbal de
punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate (PLx.
594/2019).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare intabularea dreptului de proprietate în
cartea funciară, pe baza posesiei înregistrate în Registrul Agricol sau a
procesului verbal de punere în posesie, în urma reconstituirii dreptului de
proprietate. Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii
termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin.(5) din Constituția României,
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republicată. Proiectul de lege 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 Loránd Bálint Magyar.
În intervenția sa domnul deputat Emil Dumitru a specificat că Legea
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 reglementează modalitatea
notării posesiei în cartea funciară și intabularea ulterioară a dreptului de
proprietate iar proiectul de lege aflat în dezbatere nu îndeplinește condițiile
de a produce efecte juridice deci în consecință domnia sa nu-l va vota.
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 privind
sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru
consumatori (PLx. 460/2019).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri privind
sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi serviciilor pentru
consumatori, în vederea informării acestora din urmă cu privire la
diferenţierea mărfurilor datorită unor factori obiectivi. Senatul a adoptat
proiectul de lege care 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 Constantin Bîrcă.
În opinia domnului președinte Chesnoiu o nouă inițiativă legislativă
pentru transpunerea Directivei 2161/2019 în ceea ce privește o mai bună
asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a
consumatorilor și modernizarea acestor norme va fi cel mai potrivit mod de
a legifera astfel încât, legislația românească să se armonizeze cu legislația
europeană în domeniu. În acest context a solicitat reprezentantului
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului clarificări referitoare
la stadiul actual al proiectului de act normativ, privind transpunerea
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Directivei 2161/2019 și precizări referitoare la instituția responsabilă cu
redactarea acestuia.
De asemenea, domnul președinte Chesnoiu a propus ca în funcție de
discuțiile și negocierile avute cu Comisia Europeană, ANPC să informeze
trimestrial sau ori de căte ori este necesar Comisia cu statusul implementării
acestui proiect.
Domnul deputat Emil Dumitru a precizat că este înregistrată la Senat
o inițiativă legislativă pentru transpunerea Directivei 633/2019 privind
practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de
aprovizionare agricol și alimentar, unde se poate aborda și subiectul PLx.
460/2019. Domnul deputat Dumitru a solicitat ANPC un punct de vedere
referitor la inițiativa mai sus menționată.
Domnul președinte Chesnoiu a solicitat ANPC ca în statusul pe care
îl vor transmite la Comisia pentru agricultură cu privire la activitatea la zi
referitoare la acest subiect să fie comunicată modalitatea de transpunere a
directivei, dacă se va reglementa prin OUG sau proiect de lege redactat
guvernamental.
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 pentru
modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație
agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PLx. 620/2019).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 alin.(1) şi art.21 indice
1 alin.(1) din Legea nr.268/2001. Intervenţiile legislative sunt argumentate
în expunerea de motive prin faptul că „dispoziţiile privind concesionarea
prin atribuire directă nu se pot aplica şi investitorilor care au cumpărat
active/acţiuni de la staţiunile de cercetare şi dezvoltare prevăzute în anexa
nr.2 la Legea nr.268/2001, ceea ce reprezintă o discriminare“. 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,
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raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat doamna
deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu.
În urma dezbaterilor generale membrii Comisiei au hotărât solicitarea
punctului de vedere al Guvernului.
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul și acvacultura (PLx. 40/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, în vederea stabilirii obligaţiei
utilizatorilor de apă din sursele de apă de suprafaţă, de a proteja fauna
acvatică şi piscicolă. 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 mediu și echilibru ecologic.
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 Florică Ică Calotă.
În urma dezbaterilor generale membrii Comisiei au hotărât solicitarea
punctului de vedere al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.
Ședința din ziua de 4 martie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual - Proiectul de Lege privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare
rurală (reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.
874/2020; PLx. 183/2020).
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba,
Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Ciprian
Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,
Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu, AlinCostel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei
Deputaților.
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Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Costel Șoptică, Adrian
Alda, Claudiu-Martin Chira, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au
fost prezenți online.
PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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