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SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 30, 31 mai și 02 iunie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 30, 31 mai 

și 02 iunie 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021); 

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

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân (raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului; PLx. 291/2022); 

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 (raport 

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 531/2021);   

4. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

mihaela.stan
Conform cu originalul
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înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport comun cu Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi; PLx. 227/2022); 

5. Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Ședința din ziua de 30 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Au fost prezenţi 20 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, 

Ilie-Alin Coleșa, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Nicolae Giugea, 

Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu și 

Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu a fost în concediu de 

odihnă. 

Domnii deputați: Mircea Fechet, Varujan Pambuccian, Silviu-Titus 

Păunescu, Alexandru Popa și George-Cătălin Stângă au absentat.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 31 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân (raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului; PLx. 291/2022); 

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 (raport 

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 531/2021);   

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
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înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport comun cu Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi; PLx. 227/2022). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Iulian BUCUR – secretar de stat, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

- doamna Elena FILIP – director, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale;  

- doamna Florentina ISTRATE – președinte, Asociația pentru 

supravegherea și protecția animalelor - ASPA IVETS; 

- domnul Claudiu DUMITRIU – președinte, Asociația Alianța pentru 

Combaterea Abuzurilor. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei. 

Au fost prezenţi 19 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, 

Ilie-Alin Coleșa, Daniel Constantin, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus 

Munteanu, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost 

prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnul deputat Andrei-Iulian Drancă a fost prezent online.  

Doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu a fost în concediu de 

odihnă. 

Domnii deputați: Mircea Fechet, Varujan Pambuccian, Silviu-Titus 

Păunescu, Alexandru Popa și George-Cătălin Stângă au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân (raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului; PLx. 291/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să permită 

consiliilor judeţene implicarea în organizarea şi finanţarea din bugetul 
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propriu a campaniilor de sterilizare a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei 

comune sau a metișilor acestora, aflați pe raza județului. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea 

proiectului de lege, cu majoritate de voturi (3 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 Remus Munteanu. 

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

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 

1991 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 

531/2021). 

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

lege are ca obiect de reglementare soluţionarea lacunei legislative potrivit 

căreia, la orașe, deținătorii, proprietarii persoane juridice, ai clădirilor 

edificate de fostele C.A.P., fostele asociaţii economice intercooperatiste şi 

fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum nu pot, conform legii, 

să-şi înscrie nici clădirile, nici terenul în Registrul agricol. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea 

proiectului 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. 

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport comun cu Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi; PLx. 227/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare eficientizarea procedurilor de transfer a 

dreptului de proprietate şi crearea posibilităţii unităților administrativ-
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teritoriale de a achiziționa terenurile agricole din extravilan, pentru 

realizarea unor lucrări sau investiţii de utilitate publică. 

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.  

Ședința din ziua de 02 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Au fost prezenţi 17 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

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, Ilie-Alin Coleșa, Daniel 

Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus 

Munteanu, Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul 

Camerei Deputaților. 

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

Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Varujan Pambuccian, Silviu-Titus 

Păunescu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și George-Cătălin Stângă 

au absentat.    

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


