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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 17.05.2022 

Nr. 4c-5/296 

 

 

 

  

PROCESUL VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 04 și 05 mai 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 04 și 05 mai 

2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – Garantarea securității alimentare și consolidarea 

rezilienței sistemelor alimentare; (COM(2022)133); 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2022 

privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii 

prioritare pentru economia românească (aviz pentru: Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci și Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 191/2022); 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2022 

pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între 

statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 

proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen (aviz pentru: Comisia 
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pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 

PLx. 171/2022);  

4. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019); 

5. Documentarea și consultarea proiectului de Lege privind Cazierul 

de mediu şi Registrul naţional electronic de mediu (raport comun cu: 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 211/2022). 

Ședința din ziua de 04 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – Garantarea securității alimentare și consolidarea 

rezilienței sistemelor alimentare; (COM(2022)133); 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2022 

privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii 

prioritare pentru economia românească (aviz pentru: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 191/2022); 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2022 

pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între 

statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 

proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen (aviz pentru: Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 

PLx. 171/2022); 

4. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Ionuț NICA – șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
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Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei.  

Au fost prezenţi 26 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-

Sorin Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu 

Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, 

Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea, Csaba 

Könczei, Remus Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean, 

Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la 

sediul Camerei Deputaților.  

 Domnii deputați: Ciprian Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă, Mircea 

Fechet, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au fost prezenți online. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – Garantarea securității alimentare și 

consolidarea rezilienței sistemelor alimentare; (COM(2022)133). 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice este sesizată pe fond și trebuie să întocmească un proiect de opinie. 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că prin această 

Comunicare Comisia Europeană propune o serie de măsuri menite să asigure 

că sectorul agricol european își menține rolul de furnizor mondial de 

alimente, cu implicare și în tranziția ecologică.  

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

opinie, acesta primind vot favorabil, cu unanimitate de voturi.  

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al comunicării Comisiei menționată mai sus a fost desemnată 

doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu.   

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în 

domenii prioritare pentru economia românească (aviz pentru: Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci și Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 191/2022). 
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Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest Proiect de 

Lege are ca obiect de reglementare aprobarea și finanțarea unor programe de 

garantare în domenii prioritare pentru economia românească sub formă de 

scheme de garantare cu componentă de ajutor de stat, având ca obiectiv 

deblocarea accesului la finanțare al beneficiarilor unor asemenea scheme de 

sprijin, care se confruntă cu dificultăți generate de COVID-19. Astfel sunt 

create premisele realizării proiectelor de investiții și a continuității în 

desfășurarea activității economice a beneficiarilor.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze favorabil 

proiectul de lege, în unanimitate. 

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 treilea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2022 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între 

statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 

proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen (aviz pentru: Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 

PLx. 171/2022).  

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

Lege are ca obiect de reglementare amendarea cadrului normativ în vigoare, 

în sensul unei repuneri în termen sine die a acelor persoane care din diferite 

motive nu și-au îndeplinit obligația de a depune crearea de compensare în 

temeiul Legii nr.10/2001, a Legii nr.9/1998 și a Legii nr.290/2003, prin 

eliminarea termenului de 90 de zile. 

Totodată, domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a mai precizat și faptul 

că proiectul de lege este justificat de blocajul intervenit în procedura de 

emitere a titlurilor de plată, pentru sume care au fost anterior încasate, prin 

executare silită, pentru evitarea unor plăți duble, prin instituirea unei 

proceduri care să stingă creanțele reciproce existente între persoanele 

beneficiare și statul român.   
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât în unanimitate să 

avizeze favorabil proiectul de lege. 

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.    

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019). 

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

Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.18/1991, în sensul exceptării de la scoaterea definitivă sau temporară din 

circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan referitoare la obiectivele 

de investiții din agricultură. 

În urma dezbaterilor pe amendamente, membrii Comisiei au hotărât în 

unanimitate să acorde vot favorabil proiectului de lege.  

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 05 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege privind Cazierul 

de mediu şi Registrul naţional electronic de mediu (raport comun cu: 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 211/2022). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-

Sorin Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu 

Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin 

Chira, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea, 

Csaba Könczei, Remus Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel 

Prunean, Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

Domnii deputați: Andrei-Iulian Drancă, Mircea Fechet, Varujan 

Pambuccian și Alexandru Popa au fost prezenți online. 
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Domnii deputați Ilie-Alin Coleșa și George-Cătălin Stângă au 

absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat.  

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


