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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 15.03.2022 

Nr. 4c-5/162 

 

 

 

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 08, 09 și 10 martie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 08, 09 și 10 

martie 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" (raport comun cu: 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 19/2022); 

2. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (aviz pentru: 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială; PLx. 52/2022); 

3. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 

privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 

mihaela.stan
Conform cu originalul
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Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi rezilienţă (aviz pentru: Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci; PLx. 42/2022); 

4. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public 

(aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională; PLx. 17/2022); 

5. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2021 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului 

legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin 

Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC BANK S.A. (aviz 

comun cu Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare 

rurală de la Senat pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 

598/2021); 

6. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative privind modificarea 

OUG nr.202/2002 (aviz pentru: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

Plx. 592/2021);  

7. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (aviz 

pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură; PLx. 571/2021); 

8. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei 

”Delta Dunării” (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 437/2021);  

9. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind regimul ariilor 

naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane (aviz pentru: 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 193/2020);  
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10. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare 

agricol şi alimentar (raport comun cu: Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 178/2021); 

11. Dezbaterea și analiza Proiectului Legii laptelui şi a produselor 

lactate (PLx. 298/2020);  

12. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială; PLx. 35/2022); 

13. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

şi pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială; PLx. 39/2022); 

14. Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021). 

15. Diverse 

Ședința din ziua de 08 martie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" (raport comun cu: 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 19/2022); 

2. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (aviz pentru: 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială; PLx. 52/2022); 
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3. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 

privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 

Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi rezilienţă (aviz pentru: Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci; PLx. 42/2022); 

4. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public 

(aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională; PLx. 17/2022); 

5. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2021 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului 

legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin 

Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC BANK S.A. (aviz 

comun cu Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare 

rurală de la Senat pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 

598/2021);  

6. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative privind modificarea 

OUG nr.202/2002 (aviz pentru: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

Plx. 592/2021);  

7. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (aviz 

comun pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură; PLx. 571/2021); 

8. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei 
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”Delta Dunării” (aviz comun pentru: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 437/2021);  

9. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind regimul ariilor 

naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane (aviz comun 

pentru: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 193/2020);  

Au participat ca invitați: 

- doamna Anne Marie NICULESCU – consilier juridic superior, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- doamna Daniela DRĂCEA – director general, Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 

 - domnul Gheorghe CONSTANTIN – director general, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor; 

- domnul Dănuț IACOB – director general, Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 

- domnul Radu VOICU – șef serviciu juridic, contencios administrativ 

și resurse umane, Rezervația Biosferei Delta Dunării. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei. 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd-

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, 

Călin Constantin Balabaşciuc, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-

Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, 

Raluca-Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Mircea Fechet, 

Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu și Lilian Scripnic au fost 

prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Varujan Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel 

Prunean au fost prezenți online.  

         Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege privind modificarea 

şi completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" (raport comun cu: 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 19/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 
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Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.526/2003, în scopul 

de a facilita dezvoltarea acestui sector turistic. Astfel, se propune scutirea 

unităţii administrativ-teritoriale şi, respectiv, a asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară de la plata tarifelor de scoatere definitivă a terenurilor din 

fondul forestier. 

Au urmat apoi dezbateri generale și supunerea la vot a Proiectului de 

Lege, acesta primind vot favorabil, cu majoritate de voturi (3 împotrivă și 4 

abțineri).  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florian-Emil Dumitru.   

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (aviz comun pentru: 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială; PLx. 52/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 

Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează continuarea 

aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate 

în anii anteriori, pentru evitarea unor presiuni suplimentare asupra 

cheltuielilor bugetare în anul 2022. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

favorabil Proiectul de Lege, cu unanimitate de voturi.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florin-Ionuț Barbu. 

Cel de-al treilea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind 

stabilirea cadrului instituțional şi financiar pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă 
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precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 

PLx. 42/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 

Lege are ca obiect de reglementare aprobarea cadrului instituţional de 

coordonare şi gestionare a fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi rezilienţă, pentru implementarea Planului 

Naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi a mecanismului privind 

gestionarea financiară a acestor fonduri. Proiectul vizează instituirea cu 

celeritate a unui cadru legal coerent care să permită accesarea fondurilor 

europene din cadrul mecanismului în corelare directă cu obţinerea de 

rezultate şi implementarea reformelor şi a investiţiilor publice cu scopul de 

a avea un impact de durată asupra productivităţii şi a rezilienţei economice, 

sociale şi instituţionale.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

favorabil Proiectul de Lege, cu unanimitate de voturi.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnată doamna 

deputat Raluca-Giorgiana Dumitrescu. 

Cel de-al patrulea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege privind 

datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public (aviz comun 

pentru: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională; PLx. 17/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 

Lege are ca obiect de reglementare cadrul juridic al reutilizării datelor şi 

documentelor aflate în posesia entităţilor şi întreprinderilor publice, pe care 

acestea le-au creat în cadrul activităţilor proprii, inclusiv în scopul 

dezvoltării unor noi produse şi servicii informaţionale, precum şi 

modalităţile practice de facilitare a reutilizării acestor date şi documente.    



8 
 

Domnul președinte a menționat totodată și faptul că prezenta lege 

transpune Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 iunie privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor 

din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 

L, nr.172 din 26 iunie 2019. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

favorabil Proiectul de Lege, cu unanimitate de voturi.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Constantin Bîrcă.  

Cel de-al cincilea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2021 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal 

pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin 

Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC BANK S.A. (aviz 

comun cu Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare 

rurală de la Senat pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 

598/2021). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 

Lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 

2021. Astfel, bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma 

de 1.893,1 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 910,9 

milioane lei credite de angajament şi se majorează cu suma de 8.124,1 

milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 6.231,1 

milioane lei. De asemenea,   

Domnul președinte a menționat totodată și faptul că proiectul vizează 

crearea cadrului legal prin care statul român, în calitate de acţionar unic la 

CEC BANK S.A. acordă acestei unităţi bancare, din bugetul de stat, prin 

Ministerul Finanţelor, un împrumut subordonat în valoare de 1.400 milioane 

lei, în conformitate cu art.62 lit.a), art.63-71, precum şi cu art.77-78 din 

Regulamentul CE 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi 

societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, 

cu respectarea cerinţelor Băncii Naţionale a României. 
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Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

favorabil Proiectul de Lege, cu unanimitate de voturi.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Nicu Niță. 

Cel de-al șaselea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă 

privind modificarea OUG nr.202/2002 (aviz pentru: Comisia pentru mediu 

şi echilibru ecologic; PLx. 592/2021).  

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, în fapt, modificarea şi 

completarea art.77 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 

privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.280/2003, în sensul majorării limitelor amenzilor 

contravenţionale. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

nefavorabil propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al propunerii legislative menționată mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Costel Șoptică.  

Cel de-al șaptelea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă 

pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi 

funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (aviz pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură; PLx. 

571/2021).   

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.550/2004, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa urmăreşte 

creşterea capacităţii organelor statului de a limita tăierile ilegale de lemn, 

prin stabilirea competenţei personalului Jandarmeriei Române de a opri în 
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trafic, de a verifica documentele de provenienţă şi de transport ale 

încărcăturii şi de a imobiliza în condiţiile legii, dacă este cazul, 

autovehiculele care transportă material lemnos. În lipsa poliţiştilor rutieri, 

personalul Jandarmeriei Române poate constata contravenţiile şi poate 

aplica sancţiuni contravenţionale, potrivit legii. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, amânarea propunerii legislative la o dată ulterioară, precum și 

invitarea unui reprezentant din partea Jandarmeriei Române la discuții, în 

ședința viitoare. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al propunerii legislative menționată mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Aurel Bălășoiu.  

Cel de-al optulea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 

Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” (aviz pentru: Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

437/2021). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 

Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.82/1993, în scopul conservării habitatului Deltei Dunării şi îmbunătăţirii 

managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, precum şi a 

modului de gestionare a resurselor regenerabile din rezervaţie.    

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

favorabil Proiectul de Lege, cu unanimitate de voturi.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Nicolae Giugea.  

Ultimul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege privind regimul 

ariilor naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane (aviz 

pentru: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 193/2020).  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, amânarea Proiectului de Lege la o dată ulterioară. 
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În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Daniel-Sorin Gheba. 

La categoria diverse, domnul deputat Emil Dumitru a făcut o scurtă 

prezentare a domnului deputat Mircea Fechet, care s-a alăturat Comisiei ca 

membru din partea Grupului PNL, iar apoi a propus o întâlnire cu Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu Administrația Națională a Rezervelor 

de Stat și Probleme Speciale, pentru a avea o discuție pe parte de securitate 

alimentară în contextul războiului din Ucraina, ceea ce rezultă în dispariția 

volumelor de cereale ce nu vor mai fi tranzacționate pe piața mondială. 

Ședința din ziua de 09 martie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare 

agricol şi alimentar (raport comun cu: Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 178/2021); 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului Legii laptelui şi a produselor 

lactate (PLx. 298/2020);  

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială; PLx. 35/2022); 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

şi pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială; PLx. 39/2022); 

Au participat ca invitați: 

- domnul Aurel SIMION – secretar de stat, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
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 - domnul Bogdan-Radu BALANIȘCU – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor; 

 - domnul Dănuț PĂLE – vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;  

- domnul Paul Silviu ANGHEL – director general, Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; 

- doamna Nicoleta STANCU – director general adjunct, Ministerul 

Finanțelor; 

- domnul Dorin COJOCARU – președinte, Asociația Patronală 

Română din Industria Laptelui;  

- domnul Dragoș COSTACHE – director dezvoltare, SC 

SIMULTAN SRL; 

- domnul Marius BADEA – director general, Lactate Brădet (Curtea 

de Argeș);  

- domnul Nicu BUMB – director general, Mirdator Prod Mureș; 

- doamna Maria BERINDEIE – director general, Sanlacta Tg. Mureș; 

- domnul Daniel BERINDEIE – director vânzări, Sanlacta Tg. Mureș; 

- domnul Mitru CRIȘAN – director general, Teletext (Diami Lactate) 

Slobozia; 

- domnul Adrian BRONAR – director general, MilkomProd 

(Întorsura Buzăului);  

- domnul Giampaolo MANZONETTO – președinte, LACTALIS 

România (Albalact, Covalact, Rarăul, Dorna Lactate, Lactate Harghita); 

- doamna Mihaela TĂNASĂ – director juridic, LACTALIS România 

(Albalact, Covalact, Rarăul, Dorna Lactate, Lactate Harghita); 

- domnul Eduardo KHALIL – director general, SC Five Continents 

Group (Botoșani, Fetești și Horezu); 

- domnul Gabriel LUPU – director vânzări, Almera Internațional 

Bacău;  

- doamna Anca Michaela ROMAN – Corporate Affairs & 

Communication Manager, Friesland Câmpina România (Napolact); 

- domnul Laurențiu GIOROC – Customer Supply Chain Manager, 

Friesland Câmpina România (Napolact); 

- domnul Vlad MACOVEI – președinte, Asociația Forța Fermierilor; 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
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Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, Călin Constantin 

Balabaşciuc, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, 

Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba 

Könczei, Remus Munteanu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul 

Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Varujan Pambuccian, 

Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au fost prezenți online. 

         Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare 

agricol şi alimentar (raport comun cu: Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 178/2021). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 

Lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a 

prevederilor Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre 

întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, în 

vederea stabilirii unei liste a practicilor comerciale neloiale interzise în 

relaţiile dintre cumpărătorii şi furnizorii din cadrul acestui lanţ de 

aprovizionare, prin reglementarea termenelor de plată, a competenţelor şi 

atribuţiilor autorităţii de concurenţă, desemnată pentru a asigura aplicarea la 

nivel naţional a prevederilor directivei, precum şi a sancţiunilor aplicabile 

autorului încălcării. 

Au urmat apoi dezbateri pe amendamentele depuse la Comisia pentru 

industrii şi servicii și supunerea la vot a raportului preliminar cu 

amendamentele aprobate în Comisie, precum și respingerea amendamentelor 

depuse și respinse la Comisia pentru industrii şi servicii.  

Astfel, Comisia a avizat favorabil, cu majoritate de voturi, întocmirea 

raportului preliminar (s-au înregistrat 2 abțineri), precum și respingerea 

amendamentelor depuse la Comisia pentru industrii şi servicii (a fost 

înregistrat 1 vot împotrivă).  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
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raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florin-Ionuț Barbu.   

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost Proiectul Legii laptelui şi a 

produselor lactate (PLx. 298/2020). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 

Lege are ca obiect reglementarea sectorului laptelui şi a produselor lactate, 

a preparatelor lactate, a preparatelor pe bază de lapte şi a celor care au ca 

materie primă produse obţinute din lapte şi crearea cadrului juridic în ceea 

ce priveşte prezentarea produselor şi comercializarea acestora. 

Ca urmare a dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport ce va fi transmis Comisiei 

Europene, urmând a supune din nou la vot prezentul proiect de Lege, după 

ce Comisia Europeană va trimite observații pe raportul transmis.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florin-Ionuț Barbu. 

Cel de-al treilea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene (raport comun cu: Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială; PLx. 

35/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 

Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.114/2018, precum şi modificarea Legii 

nr.411/2004. Proiectul vizează acordarea de facilităţi fiscale persoanelor 

fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza 

contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară 

activităţi în sectorul agricol.  

Ca urmare a dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât să 

avizeze favorabil Proiectul de Lege, cu unanimitate de voturi.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
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raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florin-Ionuț Barbu.   

Ultimul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

şi pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială; PLx. 39/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 

Lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2018, cu un nou articol, art.711, urmărindu-se 

reglementarea, pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028, în 

domeniul agriculturii şi cel al industriei alimentare, a unui salariu de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, în sumă de 3.000 lei lunar, pentru un 

program normal de lucru, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte 

adaosuri. Totodată, propunerea legislativă vizează şi completarea art.60 din 

Legea nr.227/2015, cu un nou punct, pct.7, în vederea reglementării scutirii 

angajaţilor cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată în sumă de 3.000 

lei lunar de la plata impozitelor pe venit, pentru aceeași perioadă, pentru 

venituri realizate din salariile acordate de angajatorii care au cuprinse în 

obiectul de activitate unele coduri CAEN atribuite sectorului agricultură şi 

cel al industriei alimentare. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, respingerea Proiectului de Lege mai sus menționat, având în 

vedere solicitarea domnului senator George Scarlat de a fi aprobat proiectul 

de Lege cu numărul PLx. 35/2022 în locul acestuia, deoarece ambele 

proiecte de Lege au același obiect de reglementare. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florin-Ionuț Barbu. 

Ședința din ziua de 10 martie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 
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- Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Călin Constantin Balabaşciuc, Aurel 

Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel 

Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-

Emil Dumitru, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus 

Munteanu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Adrian Alda, Varujan 

Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au fost prezenți online. 

         Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

  

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


