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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 16.11.2021 
Nr. 4c-5/821 
 
 

 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 3 și 4 noiembrie 2021 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3 și 4 noiembrie 2021, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind  recunoașterea și funcționarea 
grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole și silvice (raport înlocuitor: PLx. 645/2020). 

2.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 464/2021). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim (aviz pentru: 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 482/2021). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (aviz 
pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 491/2021). 
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5.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 
291 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru:Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 439/2021). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind practicile comerciale 
neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 
pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021). 

Ședința din ziua de 3 noiembrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind  recunoașterea și funcționarea 
grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole și silvice (raport înlocuitor: PLx. 645/2020). 

2.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 464/2021). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim (aviz pentru: 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 482/2021). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (aviz 
pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 491/2021). 

5.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 
291 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru:Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 439/2021). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Călin 
Constantin Balabaşciuc,  Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, 
Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, 
Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu 
Niță și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 
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 Domnii deputați: Corneliu Olar, Claudiu-Martin Chira, Andrei-Iulian 
Drancă, Varujan Pambuccian,  Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au fost 
prezenți on-line. 

 Au participat ca invitați: 
-domnul Aurel Simion – secretar de stat Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Mircea Viorel Popa – director general adjunct Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
-domnul Daniel Velicu – consilier Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale; 
-domnul Viorel Gîț – consilier Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale; 
-doamna Alina Cojan – consilier Ministerul Finanțelor; 
-doamna Ioana Prodan – consilier Ministerul Finanțelor; 
-domnul Bogdan Adrian Ghinea – consilier Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Loránd Bálint 
Magyar,vicepreședintele Comisiei.  

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind  recunoașterea și funcționarea 
grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole și silvice (PLx. 645/2020). 

Domnul vicepreședinte Loránd Bálint Magyar a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei Guvernului 
nr.37/2005, în sensul introducerii unor facilităţi fiscale, pentru grupurile şi 
organizaţiile de producători, care comercializează produse agricole şi silvice. 
Senatul a adoptat proiectul de lege. 

În ședința din 14 iunie 2021 Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare 
a decis retrimiterea la Comisie a proiectului de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnat domnul  deputat  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de  voturi 
(s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport înlocuitor de adoptare, cu 
amendamente admise. 
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Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  în procedură de urgență a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal       
( PLx. 464/2021). 

Domnul vicepreședinte Loránd Bálint Magyar a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015, în ceea ce priveşte impozitul pe profit, impozitul pe venit, 
contribuţiile sociale obligatorii, impozitul pe veniturile nerezidenţilor, taxa pe 
valoarea adăugată şi impozitele și taxele locale, în sensul transpunerii normelor 
Directivei 2011/96/UE, ale Directivei (UE) 2016/1164 şi ale Directivei (UE) 
2021/1159. Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței 
Guvernului. Comisia pentru buget, finanțe și bănci este sesizată în fond cu 
proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnat domnul deputat Aurel Bălășoiu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege  
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim        
(PLx. 482/2021). 

Domnul vicepreședinte Loránd Bálint Magyar a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2016. Intervenţiile legislative vizează, printre altele, eliminarea sintagmei 
„componenţa nominală a membrilor” prevăzută la art.12 alin.(3), astfel încât 
membrii desemnaţi de către autorităţile componente ale Comitetului de 
amenajare a spaţiului maritim, să nu fie menţionaţi în regulamentul aprobat prin 
hotărâre a Guvernului, actualizarea denumirii instituţiilor componente ale 
Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, precum şi rectificarea unei erori 
referitoare la denumirea instituţiei Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării”. Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic sunt sesizate în fond cu proiectul de 
lege. 
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În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnată doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege  pentru 
modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996 (PLx. 491/2021). 

Domnul vicepreședinte Loránd Bálint Magyar a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.7/1996, în sensul 
includerii avocaţilor în categoria profesioniştilor care colaborează, în 
desfăşurarea profesiei, cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, precum şi asigurarea accesului gratuit al acestora în mod direct, 
permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi serviciile on-line ale 
sistemului integrat de cadastru şi carte funciară. 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 administrație publică 
și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități sunt 
sesizate în fond cu proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnat domnul deputat Constantin Bîrcă. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

Ultimul punct dezbătut a fost dezbaterea și avizarea proiectului de Lege 
pentru completarea art. 291 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(PLx. 439/2021). 

Domnul vicepreședinte Loránd Bálint Magyar a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare completarea art.291 alin.(3) din Legea 
nr.227/2015, în sensul reducerii cotei aplicabile de TVA, aferente 
comercializării de masă lemnoasă cu destinaţia de lemn de foc pentru populaţie 
de la 19% la 5%. Potrivit expunerii de motive, prin această intervenţie legislativă 
se doreşte asigurarea creşterii nivelului de trai prin reducerea cheltuielilor cu 
utilităţile în gospodării şi protejarea populaţiei care cumpără lemn de foc, de 
tendinţele speculative, prin preţul mare la care se comercializează în prezent. 
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Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru buget, finanțe și bănci este 
sesizată în fond cu proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnat domnul deputat Loránd Bálint Magyar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

Ședința din ziua de 4 noiembrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Documentarea și consultarea  Proiectului de Lege privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021). 

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

 VICEPREŞEDINTE, 
 

 

                                 Loránd Bálint MAGYAR 
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