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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 11.11.2021 
Nr. 4c-5/803 
 
 

 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 26, 27 și 28 octombrie 2021 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26, 27 și 28 octombrie 
2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind practicile comerciale 
neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 
pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2021 privind  
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor 
pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitalizare și actualizare a 
Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030 (raport comun cu: Comisia pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională; PLx. 391/2021). 

3.Dezbaterea și reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor 
măsuri fiscal – bugetare (raport comun de reexaminare: Comisia pentru 
constituționalitae și Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 
18/2020/2021). 
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4.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind 
regimul deșeurilor (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 
PLx. 417/2021). 

5.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor 
administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, 
respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind 
acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării 
tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris 
la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative (aviz pentru: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 400/2021). 

6.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei 
de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor 
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin 
art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 (aviz pentru: Comisia 
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pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 388/2021). 

7.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată 
în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004 cu modificările şi 
completările ulterioare (aviz pentru:  Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități: PLx. 
366/2021). 

Ședința din ziua de 26 octombrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Documentarea și consultarea  Proiectului de Lege privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel 
Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, 
Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu, Remus 
Munteanu și Nicu Niță au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Corneliu Olar, Călin Constantin Balabaşciuc, 
Ciprian Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă, Florian-Emil Dumitru, Csaba 
Könczei, Varujan Pambuccian,  Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și 
Lilian Scripnic au fost prezenți on-line. 

Ședința din ziua de 27 octombrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2021 privind  
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de 
digitalizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole 
pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030 
(raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională; PLx. 391/2021). 

2.Dezbaterea și reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea 
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unor măsuri fiscal – bugetare (raport comun de reexaminare: Comisia pentru 
constituționalitae și Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 
18/2020/2021). 

3.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind 
regimul deșeurilor (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 
PLx. 417/2021). 

4.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor 
administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, 
respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind 
acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării 
tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris 
la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative (aviz pentru: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 400/2021). 

5.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei 
de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor 
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin 
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art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 (aviz pentru: Comisia 
pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 388/2021). 

6.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată 
în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificările şi 
completările ulterioare (aviz pentru:Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități: PLx. 
366/2021). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, 
Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 
Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu, Remus Munteanu și Nicu Niță au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Corneliu Olar, Călin 
Constantin Balabaşciuc, Ciprian Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă, Florian-Emil 
Dumitru, Csaba Könczei, Varujan Pambuccian,  Alexandru Popa, Alin-Costel 
Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți on-line. 

 Au participat ca invitați: 
-domnul Aurel Simion – secretar de stat Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Andrei Rudolf Corlan – secretar de stat Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 
-domnul Marius Bălu – secretar de stat Ministerul Apărării Naționale; 
-domnul Traian Ionică Crainic – director Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Cosmin Dorin Teodoru – director Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor; 
-doamna Augustina Stan – șef serviciu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației; 
-domnul Dragoș Onea – consilier Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației. 
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 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian-Ionuț 
Chesnoiu, președintele Comisiei.  

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2021 privind  executarea serviciilor 
de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul 
României și executarea serviciilor de digitalizare și actualizare a Sistemului de 
identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale în perioada 2021-2030 (PLx. 391/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect reglementarea executării serviciilor de aerofotogrammetrie şi de 
realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executării serviciilor de 
digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030. Astfel se 
preconizează că, începând cu data intrării în vigoare a prezentului proiect până 
la data de 31 decembrie 2030, activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare 
a ortofotoplanurilor pe teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale să se execute de către Ministerul Apărării Naţionale. Senatul 
a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnată doamna  deputat  Raluca-Giorgiana Dumitrescu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, în forma adoptată de 
Senat.  

Ședința a continuat cu dezbaterea și reexaminarea Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte 
normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru 
aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare (PLx. 18/2020/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că Legea, adoptată 
de Parlamentul României a fost transmisă spre promulgare Președintelui 
României la data de 12  noiembrie 2020. 

Guvernul României a transmis în data de 27 noiembrie 2020 Curții 
Constituționale o sesizare în vederea exercitării controlului prealabil de 
constituționalitate privind Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 



7 
 

Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea 
unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri 
fiscal – bugetare. 

Guvernul României, în motivarea obiecției de neconstituționalitate, în 
ceea ce privește criticile de neconstituționalitate extrinsecă care vizează 
încălcarea principiului bicameralismului, invocă dispozițiile art. 61 alin. (2) și 
ale art. 75 din Constituția României, republicată. În acest sens, Guvernul susține 
că principiul bicameralismului trebuie să permită fiecărei Camere să-și exprime 
voința politică în privința unei anumite problematici supuse legiferării, fiind 
necesară respectarea dispozițiilor art. 75 privind ordinea de sesizare a celor 
două Camere, în funcție de categoriile din care face parte fiecare propunere 
legislativă sau proiect de lege, dar și respectarea art. 61, în virtutea căruia 
legiferarea este opera întregului Parlament, ca entitate unică și suverană. Invocă 
jurisprudența Curții Constituționale, în materie, în care au fost identificate 
câteva elemente ce trebuie avute în vedere de legiuitor pentru a asigura 
respectarea principiului bicameralismului. 

Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, formulată de Guvernul 
României, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr.904 din 16 decembrie 
2020, prin care admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că 
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind 
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, este 
neconstituțională în ansamblul său. 

În urma reexaminării, Senatul în calitate de primă cameră sesizată, în 
şedinţa din 6 aprilie 2021, a adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, în forma adoptată de Guvern. 

Comisia pentru constituționalitae și Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci au fost,  de asemenea sesizate în fond cu reexaminarea legii. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al legii sus menționate a fost desemnat domnul 
deputat  Aurel Bălășoiu. 
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport preliminar de adoptare, în 
forma adoptată de Guvern. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul 
deșeurilor (PLx. 417/2021). 
       Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare  transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 
2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr.312 din 22 noiembrie 2008. 
Proiectul vizează asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului şi sănătăţii 
populaţiei prin instituirea de măsuri de prevenire şi reducere a generării de 
deşeuri şi de gestionare eficientă a acestora, de reducere a efectelor adverse 
determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor, de reducere a efectelor 
generale determinate de utilizarea resurselor şi de creştere a eficienţei utilizării 
acestora, ca elemente esențiale pentru asigurarea tranziţiei către o economie 
circulară. Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de 
urgență. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic este sesizată în fond cu 
proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnat domnul deputat Constantin Bîrcă. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege  privind 
stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de 
soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a 
municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova 
la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, 
ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și 
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Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru 
modificarea unor acte normative (PLx. 400/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare  adoptarea de măsuri în vederea finalizării 
procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998. 
Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează introducerea atribuţiei Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de a soluţiona dosarele din punct de 
vedere al existenţei şi întinderii dreptului la despăgubiri, în termen de 60 luni de 
la data intrării în vigoare a legii, şi eliminarea competenţei de control a 
hotărârilor comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru 
aplicarea Legii nr.9/1998 şi a Legii nr.90/2003. Totodată, se modifică şi 
modalitatea de calcul a despăgubirilor ce urmează a se acorda pentru terenurile 
intravilane pentru care au fost formulate cereri în temeiul Legii nr.9/1998, 
aceasta urmând a se stabili prin raportare la valorile şi limitele prevăzute în 
anexele acestui act normativ. 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 și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități sunt sesizate în fond cu proiectul de 
lege. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnat domnul deputat Ciprian Ciubuc. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui aviz favorabil. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege  privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2021 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere 
a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
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a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST 
ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de 
stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.42/2020 (PLx. 388/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea următoarelor acte normative: 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2017, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2021. 
Proiectul vizează creşterea plafoanelor reprezentând ajutor de stat la 270.000 
euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
pescuitului şi acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, 
respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară 
activitatea în sectorul alimentar, precum şi dimensionarea cuantumului 
împrumuturilor în funcţie de necesarul de lichidităţi şi dimensiunea 
întreprinderii, respectiv 18 luni în cazul IMM-urilor sau 12 luni în cazul 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie. De asemenea, se 
preconizează prelungirea valabilităţii schemei de ajutor de stat până la data de 
31 decembrie 2021, respectiv până la data la care se emit contracte de 
garanţie/acorduri de finanţare, perioada până la care poate fi efectuată plata 
grantului fiind cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2022. Senatul a adoptat proiectul 
de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență. Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisia pentru industrii și servicii sunt sesizate în fond cu proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnat domnul deputat Nicu Niță. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

Ultimul punct dezbătut a fost dezbaterea și avizarea proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu 
modificările şi completările ulterioare (PLx. 366/2021). 
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Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.50/1991, în sensul 
incriminării executării fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu 
nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.c), 
e) şi g) din actul normativ de bază. 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 administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități sunt 
sesizate în fond cu proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnat domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui aviz favorabil. 

Ședința din ziua de 28 octombrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Documentarea și consultarea  Proiectului de Lege privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, 
Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 
Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu, Remus Munteanu și Nicu Niță au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Corneliu Olar, Călin Constantin 
Balabaşciuc, Ciprian Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă, Florian-Emil Dumitru, 
Csaba Könczei, Varujan Pambuccian,  Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și 
Lilian Scripnic au fost prezenți on-line. 
 
 
         PREŞEDINTE,  
 Adrian-Ionuț CHESNOIU  

 


	pv 26-28.10.2021

