
1 
 

     

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 22.03.2021 
Nr. 4c-5/308 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor 

Comisiei din zilele de 16, 17 și 18 martie 2021 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16, 17 și 18 
martie 2021, având următoarea ordine de zi: 

1.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). 

2.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). 

3. 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). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului 
(raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 43/2021). 

5.Dezbaterea și analiza Legii pentru aprobarea Programului carne de 
porc din fermele românești (reexaminare, raport comun cu: Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci;  PLx. 178/2017/2018). 
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6.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 
930 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art. 
41 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (aviz pentru: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 89/2020). 
 7.Dezbaterea și analiza Proiectului de lege privind prevenirea, 
combaterea și distrugerea buruienii ambrozia (raport comun cu:Comisia 
pentru mediu și  echilibru ecologic; PLx. 525/2020). 
       Ședința din ziua de 16 martie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.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). 

2.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). 

3. 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). 

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

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

Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Varujan Pambuccian, Alin-Costel 
Prunean  au fost prezenți online. 

A  participat ca invitat: 
-domnul Gheorghe Ștefan secretar de stat Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 

Chesnoiu, președintele Comisiei. 
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul și acvacultura  ( PLx. 40/2020). 
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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 membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente. 

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 (raport: 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-
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. 
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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. 

Au urmat dezbateri generale. 
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru completarea 

art. 66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (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. 

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

La punctul Diverse domnul președinte Chesnoiu a reiterat solicitarea 
adresată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la stadiul 
actual al lucrărilor pentru  Obiectivul de investiții Canalul magistral Siret-
Bărăgan în contextul în care Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2019 
reglementează, din perspectiva organizatorică și funcțională, conducerea 
activității curente a Agenției prin completarea acestei structuri cu un post de 
director general adjunct, direct responsabil cu  îndeplinirea obiectivului sus 
menționat.  

La invitația domnului deputat Emil Dumitru au participat la ședință în 
calitate de invitați domnii: Mihnea Gabriel Tudone - președintele și Bogdan-
Cristian Zainea - vicepreședintele  Consiliului Județean al Elevilor din 
județul Călărași,  care au solicitat sprijinul Comisiei pentru promovarea unui 
proiect de dezvoltare a Brațului Borcea.  

Domnul președinte Chesnoiu i-a felicitat pe cei doi invitați pentru 
inițiativa propusă  și le-a sugerat să se implice ca structură asociativă, în 
contextul în care județul Călărași are un potențial agricol foarte mare, și în 
suplimentarea locurilor  elevilor în liceele cu profil agricol. 
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În intervenția sa domnul deputat  Emil Dumitru, care reprezintă județul 
Călărași în Parlamentul României, a semnalat faptul că a discutat cu 
inspectoratul școlar al județului Călărași despre curricula școlară a liceelor 
agricole de profil și a școlilor de meserii iar la nivelul județului nu se vor 
reduce numărul de locuri în aceste instituții de învățământ. 

Domnul secretar de stat  Gheorghe Ștefan le-a sugerat celor  doi 
invitați ca în următorul exercițiu financiar să acceseze fonduri europene 
pentru dezvoltarea potenţialului ecoturistic şi de agrement al Brațului 
Borcea, prin păstrarea identității culturale şi a tradiţiilor din domeniul 
pescuitului. 

Doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu i-a solicitat domnului 
secretar de stat Gheorghe Ștefan o situație privind stadiul la zi al măsurilor 
din  Programul Național de Dezvoltare Rurală din perioada de  tranziție 
2021-2022. 

Domnul președinte Chesnoiu i-a semnalat domnului secretar de stat 
Ștefan că nu a fost transmis Comisiei pentru agricultură Programul 
Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime  înaintat Comisiei Europene. 
De asemenea, domnul președinte a propus ca la următoarea ședință să 
participe reprezentanți ai Autorității de Management pentru Programul 
Național de Dezvoltare Rurală, respectiv ai Autorității de Management 
pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 martie 2021, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului 
(raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 43/2021). 

2.Dezbaterea și analiza Legii pentru aprobarea Programului carne de 
porc din fermele românești (reexaminare, raport comun cu: Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci;  PLx. 178/2017/2018). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 
930 din legea nr. 287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art. 41 
din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (aviz pentru: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 89/2020). 
  Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

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

Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Varujan Pambuccian, Alin-Costel 
Prunean  au fost prezenți online. 
 Au  participat ca invitați: 

-domnul Gheorghe Ștefan secretar de stat Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-domnul  Róbert-Eugen Szép secretar de stat Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor; 

 -domnul Mircea Viorel Popa director general adjunct Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

Primul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului 
(PLx. 43/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005, în sensul introducerii referinţei la concluziile 
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) din Decizia de punere în 
aplicare (UE) 2017/302, în care Comisia Europeană face referire la „miros” 
şi nu la „disconfort olfactiv” şi recomandă măsurile de monitorizare care se 
impun, în Capitolele BAT 12, 13 şi 26, de o manieră obiectivă. 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 și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

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. 

Au urmat dezbateri generale. 
Ședința a continuat cu dezbaterea Legii pentru aprobarea Programului 

carne de porc din fermele românești (PLx. 178/2017/2018). 
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că Legea are ca  

obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei 
scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea Programului 
carne de porc din fermele româneşti, prin care se acordă ajutoare de stat 
destinate depăşirii dificultăţilor înregistrate de către producătorii din 
sectorul creşterii porcinelor şi menţinerii cel puţin a nivelului actual de 
producţie. Acest ajutor de stat urmează a se acorda de la bugetul de stat, prin 
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bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, producătorilor de 
carne de porc, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale, şi se va implementa după primirea 
deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat. De asemenea, 
se reglementează şi durata programului, beneficiarii, condiţiile de înscriere 
în Program şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat. 

Ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Președintele 
României, Legea a fost retrimisă Parlamentului. 
         Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a admis cererea de 
reexaminare și a adoptat Legea. 
         Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost de asemenea, sesizată în 
fond. 

În data de 12 decembrie 2017 cele două Comisii sesizate, în fond, au 
depus raportul comun, de admitere a cererii de reexaminare a Președintelui 
României și de adoptare a Legii pentru aprobarea Programului carne de porc 
din fermele românești, în forma adoptată de Senat. 
         În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în ședința 
din data de 5 februarie 2018, plenul Camerei Deputaților a hotărât 
retrimiterea Legii sus menționate Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport comun. 

 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. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui raport preliminar înlocuitor de 
respingere a Legii pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele 
românești.    

Utimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 
art. 930 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și pentru completarea 
art. 41 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (PLx. 
89/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea art.930 din Legea 
nr.287/2009, precum şi modificarea art.13 şi completarea art.41 din Legea 
nr.7/1996. Intervenţiile legislative sunt argumentate prin faptul că „prin 
similitudine cu dispoziţiile art.13 alin.(16) din Legea nr.7/1996, care 
prevede că (...) înscrierea provizorie se face în baza procesului-verbal de 
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punere în posesie şi a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar privind 
validarea dreptului de proprietate, emise în condiţiile legii, iar intabularea 
dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior în condiţiile legii, se 
impune aplicarea acestui principiu şi în cazul înregistrărilor sporadice, dat 
fiind faptul că, în acest caz, nu există o posesie de fapt căruia urmează a-i fi 
definitivat dreptul la data emiterii titlului de proprietate”.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 juridică, 
de disciplină și imunități este 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  Ciprian Ciubuc. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui aviz negativ. 
      Ședința din ziua de 18 martie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual – Proiectul de lege privind prevenirea, combaterea 
și distrugerea buruienii ambrozia (raport comun cu:Comisia pentru mediu și  
echilibru ecologic; PLx. 525/2020). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Costel Șoptică, Constantin 

Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda,  Aurel Bălășoiu, Claudiu-Martin Chira, 
Ciprian Ciubuc, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, 
Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Remus Munteanu, 
Nicu Niță,  Silviu Titus Păunescu, Alexandru Popa și Lilian Scripnic au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba,  Loránd Bálint Magyar, Florică 
Ică Calotă, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Varujan Pambuccian, 
Alin-Costel Prunean  au fost prezenți online. 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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