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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 16.03.2021 
Nr. 4c-5/287 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 9, 10 și 11 martie 2021 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 și 11 
martie 2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru 
modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea 
Societății Naționale a Căilor Ferate Române  (retrimis din plen pentru raport 
comun cu: Comisia pentru transporturi și infrastructură; PLx. 425/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Legii privind camerele pentru agricultură, 
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 
(reexaminare, raport comun cu: Comisia pentru constituționalitate;  PLx. 
183/2020/2021). 

3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2020 privind 
instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (retrimis din plen 
pentru raport: PLx. 638/2020). 

4.Dezbaterea și analiza Legii privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului  Mediului, 

gabriela.ciurea
Comisii
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Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul 
public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina (reexaminare, raport comun cu: Comisia pentru 
constituționalitate, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 
414/2019/2021). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind identificarea 
distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica 
originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, 
pe teritoriul României (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; 
PLx. 59/2021). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul și acvacultura (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 40/2020). 

7.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare (raport: PLx. 392/2019). 

8. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru completarea art. 66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 
(raport: PLx. 515/2020). 

9.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de 
situațiile de pandemie (aviz pentru: Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru sănătate și familie; PLx. 516/2020). 

10.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 107/1996 – Legea apelor (aviz pentru: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 61/2021). 
       Ședința din ziua de 9 martie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea art. 
29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul 
pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate 
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Române  (retrimis din plen pentru raport comun cu: Comisia pentru 
transporturi și infrastructură; PLx. 425/2019). 

2.Studiu individual - Legea privind camerele pentru agricultură, 
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 
(reexaminare, raport comun cu: Comisia pentru constituționalitate;  PLx. 
183/2020/2021). 

3.Studiu individual – Proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 
sprijinul tinerilor fermieri (retrimis din plen pentru raport: PLx. 638/2020). 

4.Studiu individual - Legea privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului  Mediului, 
Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul 
public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina (reexaminare, raport comun cu: Comisia pentru 
constituționalitate, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 
414/2019/2021). 

5.Studiu individual – Proiectul de Lege privind identificarea distinctă 
și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea 
geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe 
teritoriul României (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii 
PLx. 59/2021). 

6.Studiu individual - Proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul și acvacultura (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 40/2020). 

7.Studiu individual - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea și completarea 
unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare (raport: PLx. 
392/2019). 

8.Studiu individual - Proiectul de Lege pentru completarea art. 66 din 
Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (raport: PLx. 515/2020). 

9.Studiu individual - Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri 
de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie (aviz 
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pentru: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru sănătate și 
familie; PLx. 516/2020). 

10.Studiu individual - Proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 107/1996 – Legea apelor (aviz pentru: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 61/2021). 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, 
Loránd Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda,  Aurel 
Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira,  Ciprian Ciubuc, Daniel 
Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae 
Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Remus Munteanu, Nicu Niță,  Silviu Titus 
Păunescu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Costel Șoptică, Andrei-Iulian Drancă și Varujan 
Pambuccian au fost prezenți online. 

 Domnul deputat Csaba Könczei (concediu de odihnă) a fost absent. 
       Ședința din ziua de 10 martie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru 
modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea 
Societății Naționale a Căilor Ferate Române  (retrimis din plen pentru raport 
comun cu: Comisia pentru transporturi și infrastructură; PLx. 425/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Legii privind camerele pentru agricultură, 
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 
(reexaminare, raport comun cu: Comisia pentru constituționalitate;  PLx. 
183/2020/2021). 

3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2020 privind 
instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (retrimis din plen 
pentru raport: PLx. 638/2020). 

4.Dezbaterea și analiza Legii privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului  Mediului, 
Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul 
public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al 
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Municipiului Slatina (reexaminare, raport comun cu: Comisia pentru 
constituționalitate, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 
414/2019/2021). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind identificarea 
distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica 
originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, 
pe teritoriul României (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii 
PLx. 59/2021). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul și acvacultura (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 40/2020). 

7.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătățirilor funciare (raport: PLx. 392/2019). 

8. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru completarea art. 66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 
(raport: PLx. 515/2020). 

9.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de 
situațiile de pandemie (aviz pentru: Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru sănătate și familie; PLx. 516/2020). 

10.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 107/1996 – Legea apelor (aviz pentru: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 61/2021). 

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

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, 
Loránd Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda,  Aurel 
Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira,  Ciprian Ciubuc, Daniel 
Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae 
Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Remus Munteanu, Nicu Niță,  Silviu Titus 
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Păunescu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Costel Șoptică, Andrei-Iulian Drancă și Varujan 
Pambuccian au fost prezenți online. 

 Domnul deputat Csaba Könczei (concediu de odihnă) a fost absent. 
Au  participat ca invitați: 
-domnul  Ștefan Gheorghe, secretar de stat Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul  Ionel Scrioșteanu, secretar de stat  Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii; 
         -domnul Marian Lixandru, președinte  Agenția Națională pentru 
Pescuit și Acvacultură; 

-doamna Camelia Maria Procop, director general Agenția Domeniilor 
Statului; 

-doamna Luminița Stegărescu, consilier juridic Agenția Domeniilor 
Statului; 

-domnul Gheorghe Constantin, director Ministerul Mediului Apelor 
și Pădurilor. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 
Chesnoiu, președintele Comisiei. La începutul ședinței domnul deputat 
Chesnoiu a propus suplimentarea  ordinii de zi cu  proiectul de Lege pentru  
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind 
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul 
agriculturii (PLx. 97/2021). 

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea și 
completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 
privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății 
Naționale a Căilor Ferate Române  (PLx. 425/2019). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.29 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998, în vederea stabilirii unor 
măsuri ce trebuie luate în cazul căderilor de arbori aflaţi în zona de siguranţă 
a infrastructurii feroviare publice. Senatul a adoptat proiectul de lege  ca 
urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin.(5) din 
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Constituția României, republicată. Proiectul de lege a fost repartizat și 
Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Nicolae Giugea. 

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare în ședința 
din data de 17 februarie 2021, plenul Camerei Deputaților a hotărât 
retrimiterea proiectului de lege, celor două comisii sesizate în fond, în 
vederea reexaminării și depunerii unui nou raport comun. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar suplimentar de 
adoptare, cu amendamente admise. 

Ședința a continuat cu dezbaterea Legii privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare 
rurală (PLx. 183/2020/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că legea are ca 
obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea camerelor 
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, precum şi 
abrogarea Legii nr.283/2010. De asemenea, domnia sa a precizat că legea  
se află în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 874 din 9 decembrie 2020 prin care legea a fost declarată 
neconstituțională. Senatul a respins legea aflată în procedură de 
reexaminare. Comisia pentru constituționalitate a fost sesizată de asemenea, 
în fond cu reexaminarea legii. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al legii mai sus menționate  a fost desemnat domnul deputat  
Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
Legii privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 
silvicultură și dezvoltare rurală. 
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Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2020 privind instituirea unor 
măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (PLx. 638/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru sprijinul 
tinerilor fermieri „generate de contextul depopulării şi îmbătrânirii 
populaţiei din zonele rurale şi a necesităţii încurajării tinerilor cu studii 
şi/sau experienţă în sectorul agricol care decid să dezvolte propria 
fermă”.Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului 
de adoptare, potrivit art. 115 alin.(5) din Constituția României, republicată.  

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare în ședința 
din data de 15 februarie 2021,  plenul Camerei Deputaților a hotărât 
retrimiterea proiectului de lege Comisiei, în vederea reexaminării și 
depunerii unui nou raport.             

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Remus Munteanu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport înlocuitor cu amendamente 
admise. 

S-a trecut la dezbaterea Legii privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului  Mediului, 
Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul 
public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina (PLx. 414/2019/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că legea are ca 
obiect de reglementare trecerea unor terenuri, aflate în administrarea 
Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, 
din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, precum şi 
transmiterea acestora, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului în 
domeniul privat al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului local 
al municipiului Slatina, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Construire drum legătură între zonele industriale”. De asemenea, domnia 
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sa a precizat că legea se află în procedură de reexaminare, ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 684 din 30 septembrie 2020. 

Senatul a respins legea aflată în procedură de reexaminare. Comisia 
pentru constituționalitate, Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost 
sesizate de asemenea,  în fond cu reexaminarea legii. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al legii a fost desemnat domnul deputat  Ion-Cătălin Grecu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului  Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională 
a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind 
identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de 
natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică 
sau tradițională, pe teritoriul României (PLx. 59/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor de identificare 
distinctă şi promovare a produselor agricole şi alimentare de natură a indica 
originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, 
pe teritoriul României, precum şi utilizarea culorilor drapelului naţional sau 
însemnelor de stat, cu aceeaşi destinaţie. 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. Proiectul de lege  a fost 
repartizat și Comisiei pentru industrii și servicii.  

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Florian-Emil Dumitru. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminat de respingere. 
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Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul și acvacultura (PLx. 40/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, în vederea stabilirii obligaţiei 
utilizatorilor de apă din sursele de apă de suprafaţă, de a proteja fauna 
acvatică şi piscicolă. 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. Proiectul de lege a fost repartizat și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat Nicu Niță. 

În urma dezbaterilor generale membrii Comisiei au solicitat atât 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cât și Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale transmiterea unui punct de vedere referitor la proiectul 
de lege aflat în dezbatere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare 
(PLx. 392/2019). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare. Astfel, se modifică 
alin.(8) şi (9) ale art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011, 
în sensul în care se reglementează, din perspectivă organizatorică şi 
funcţională, conducerea activităţii curente a Agenţiei Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare, prin completarea acestei structuri cu un post de 
director general adjunct; completarea art.III din Legea nr.269/2015, prin 
care perioada de alocare a sumelor aferente Programului Naţional de 
Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii se prelungeşte până în anul 
2023, pentru asigurarea resursei financiare pe întreaga durată de proiectare, 
execuţie şi punere în funcţiune a obiectivului de investiţie Canal Siret-
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Bărăgan-Etapa I, inclus în cadrul Programului Naţional de Reabilitare a 
Infrastructurii Principale de irigaţii din România. De asemenea se 
preconizează completarea art.6 din Legea nr.138/2004, în sensul 
reglementării posibilităţilor de a se constitui în organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare proprietarii sau alţi deţinători de terenuri, situate pe teritorii pe care 
statul, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, urmează să 
realizeze noi amenajări de irigaţii, dată fiind necesitatea satisfacerii 
solicitărilor de apă printre beneficiarii existenţi în arealul Canalului 
magistral Siret-Bărăgan Etapa I. Senatul a adoptat proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Constantin Bîrcă. 

Domnul secretar de stat Ștefan Gheorghe a solicitat amânarea 
dezbaterilor o săptămână. 

Domnul președinte Chesnoiu a solicitat  Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale un raport asupra efectelor juridice produse de Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 45/2019 până în prezent. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
completarea art. 66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (PLx. 
515/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare completarea art.66 din Legea 
nr.138/2004, cu un nou alineat, respectiv alin.(4). Potrivit expunerii de 
motive, se preconizează acoperirea, din bugetul Agenţiei Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare, a cheltuielilor aferente consumului de energie 
necesar funcţionării agregatelor pentru irigaţii folosite de producătorii 
agricoli. 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. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 
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În urma dezbaterilor generale membrii Comisiei au solicitat 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmiterea unui punct de 
vedere referitor la proiectul de lege aflat în dezbatere. 

S-a trecut la avizarea Proiectului de Lege privind instituirea unor 
măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie 
(PLx. 516/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal privind 
funcţionarea unităţilor de alimentaţie publică, precum şi a structurilor de 
primire turistice, pe perioada cuprinsă între declararea stării de pandemie 
locală, naţională sau internaţională şi până la încetarea acesteia, cu privire 
la agentul patogen contagios care a determinat declararea pandemiei. 
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 industrii și servicii și Comisia pentru sănătate 
și familie au fost sesizate în fond cu proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Florian-Emil Dumitru. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui aviz negativ. 

Ședința a continuat cu avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 107/1996 – Legea apelor (PLx. 61/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.11 din 
Legea apelor nr.107/1996, în vederea dezvoltării acvaculturii şi a creşterii 
importanţei economice a acestei activităţi. 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 mediu și 
echilibru ecologic a fost sesizată în fond cu proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Loránd Bálint Magyar. 
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În urma dezaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui aviz favorabil. 

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru  aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor 
acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii (PLx. 
97/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege  a fost dezbătut și adoptat cu amendamente în ședința Comisiei din data 
de 23 februarie 2021, dar  la solicitarea domnilor miniștri  Virgil-Daniel 
Popescu și Tánczos Barna a reintrodus proiectul de lege pe ordinea de zi a 
Comisiei, pentru a dezbate amendamentele propuse de aceștia.  

În urma dezaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare cu 
amendamente. Amendamentele adoptate se regăsesc la: punctul 9 marginal, 
respectiv punctul 11 marginal din raportul Comisiei. 
 La punctul Diverse domnul președinte Chesnoiu a reiterat solicitarea 
adresată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la situația 
la zi a Planului Național Strategic și a obiectivelor prevăzute în Planul 
Național de Redresare şi Rezilienţă.  
        Ședința din ziua de 11 martie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual - Proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul și acvacultura (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 40/2020). 

2.Studiu individual - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea și completarea 
unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare (raport: PLx. 
392/2019). 

3.Studiu individual - Proiectul de Lege pentru completarea art. 66 din 
Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (raport: PLx. 515/2020). 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, 
Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică 
Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca 
Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin 
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Grecu, Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu și Lilian 
Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Costel Șoptică, Andrei-Iulian 
Drancă, Varujan Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean  au 
fost prezenți online. 

 Domnul deputat Csaba Könczei (concediu de odihnă) a fost absent. 
 

 PREŞEDINTE, 
 

 

 Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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