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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 18.04.2022 

Nr. 4c-5/244 

 

 

 

  

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 12, 13 și 14 aprilie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13 și 14 

aprilie 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru abrogarea pct.2 

de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum şi 

pentru modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; Plx. 466/2019);  

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru abrogarea pct.6 

de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din 

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun 

cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 629/2019);   

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

(raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

58/2020); 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 privind instalaţiile 

portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave (aviz pentru: Comisia 

mihaela.stan
Conform cu originalul



2 
 

pentru industrii şi servicii și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 99/2022); 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar (aviz pentru: Comisia pentru sănătate şi familie și 

Comisia pentru învăţământ; Plx. 103/2022); 

6. 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);  

7. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun 

cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 22/2022). 

Ședința din ziua de 12 aprilie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru abrogarea 

pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum 

şi pentru modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; Plx. 466/2019);  

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru abrogarea pct.6 

de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din 

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun 

cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 629/2019);   

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

(raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

58/2020); 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 privind instalaţiile 

portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave (aviz pentru: Comisia 

pentru industrii şi servicii și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 99/2022); 
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5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar (aviz pentru: Comisia pentru sănătate şi familie și 

Comisia pentru învăţământ; Plx. 103/2022); 

6. 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);  

Au participat ca invitați: 

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

Dezvoltării Rurale; 

- domnul Daniel VELICU – consilier, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale;  

- domnul Bogdan-Radu BALANIȘCU – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor;  

- domnul Mugurel DRĂGĂNESCU – președinte executiv, Asociația 

Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România. 

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, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, 

Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și 

George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Călin Constantin Balabaşciuc, Ciprian Ciubuc și 

Varujan Pambuccian au fost prezenți online. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru abrogarea 

pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum 

şi pentru modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
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fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; Plx. 466/2019). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.407/2006, în vederea protejării caprei negre (Rupicapra rupicapra).   

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea 

propunerii legislative, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă și 1 

abținere).   

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al propunerii legislative menționate mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Nicu Niță.   

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

abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea 

Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 629/2019).  

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

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.407/2006, în vederea protejării ciocârliei de câmp (Alauda arvensis). 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea 

propunerii legislative, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și 1 

abținere).   

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 Costel Șoptică.   

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

modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 58/2020).   

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

lege are ca obiect de reglementare completarea art.13 din Legea 

nr.407/2006, în sensul ca proprietarul/deţinătorul/gestionarul fondului 

cinegetic să încheie asigurare de răspundere obligatorie faţă de terţi.   



5 
 

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

de voturi, amânarea proiectului de lege pentru două săptămâni.  

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 Aurel Bălășoiu.  

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

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 

privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave 

(aviz pentru: Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 99/2022).  

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

lege are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei (UE) 2019/883, 

ce vizează instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, 

în scopul creării cadrului legal pentru protejarea mediului marin, în mod 

special a ecosistemului marin Marea Neagră.    

În urma 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 cincilea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar (aviz pentru: Comisia 

pentru sănătate şi familie și Comisia pentru învăţământ; Plx. 103/2022).   

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această 

propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.123/2008. Intervenţiile legislative vizează astfel reglementarea expresă a 

faptelor care constituie contravenţii şi a sancţiunii contravenţionale 

aplicabile, obligativitatea Ministerului Sănătăţii de a ţine cont de standardele 

de calitate a alimentelor la întocmirea listei prevăzută la art.9 din lege şi de 

a revizui această listă o dată la doi ani, dacă este cazul, precum şi clarificarea 

faptului că avizarea meniurilor servite în unităţile de învăţământ trebuie să 

aibă în vedere dispoziţiile Ministerului Sănătăţii. 
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Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

nefavorabil propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).  

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al propunerii legislative menționate mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Lilian Scripnic.  

Ultimul 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 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, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, amânarea proiectului de lege, având în vedere modificările 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci propuse de Ministerul Finanțelor, 

urmând ca acesta sa fie supus din nou dezbaterilor a 2-a zi.  

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 13 aprilie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- 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). 

Au participat ca invitați: 

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

Dezvoltării Rurale; 



7 
 

- domnul Lucian HEIUȘ – secretar de stat, Ministerul Finanțelor. 

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

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

Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alexandru Popa, 

Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin 

Stângă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Adrian Alda, Ciprian Ciubuc, Varujan Pambuccian și 

Silviu-Titus Păunescu au fost prezenți online. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Singurul proiect pe ordinea de zi, supus spre dezbatere și analiză 

Comisiei pentru agricultură 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). 

Ca urmare a dezbaterilor generale, membrii Comisiei au supus la vot 

un raport de adoptare cu modificările de corelare transmise de Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci, împreună cu amendamentele respinse, 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 proiectului de lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florin-Ionuț Barbu. 

Ședința din ziua de 14 aprilie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun 

cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 22/2022).  

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



8 
 

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

Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, 

Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Andrei-Iulian Drancă, Raluca 

Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, 

Remus Munteanu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, 

Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

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

Ciubuc, Daniel Constantin, Varujan Pambuccian și Silviu-Titus Păunescu au 

fost prezenți online. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

 

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


