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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 21.03.2022 

Nr. 4c-5/176 

 

 

 

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 15, 16 și 17 martie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16 și 17 

martie 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.34 

din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021);  

2. Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de 

acțiune pentru economia socială (COM(2021)778); 

3. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM 

INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă 

mihaela.stan
Conform cu originalul
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a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, 

precum şi pentru modificarea art.164 alin.(21) şi (22) din Legea nr.53/2003 

- Codul muncii (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 

antreprenoriat şi turism; PLx. 82/2022);   

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

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 privind 

parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

investiţiile publice (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 97/2020);  

5. Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021). 

6. Diverse 

Ședința din ziua de 15 martie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport comun cu: 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021);  

2. Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de 

acțiune pentru economia socială (COM(2021)778); 

3. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM 

INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru 
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susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, 

precum şi pentru modificarea art.164 alin.(21) şi (22) din Legea nr.53/2003 

- Codul muncii (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 

antreprenoriat şi turism; PLx. 82/2022);   

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

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 privind 

parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

investiţiile publice (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 97/2020);  

Au participat ca invitați: 

- doamna Elena FILIP – director, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale; 

- domnul Cornel POPA – director general, Agenția Națională de 

Îmbunătățiri Funciare; 

- doamna Kati BALACI – consilier, Agenţia Naţională pentru Pescuit 

şi Acvacultură;  

- doamna Mirona DAIA – director, Ministerul Economiei; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei. 

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

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică 

Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Remus 
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Munteanu și Alin-Costel Prunean au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților.  

 Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Călin Constantin 

Balabaşciuc, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Ciprian Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă, 

Csaba Könczei, Varujan Pambuccian, Alexandru Popa și Lilian Scripnic au 

fost prezenți online.  

Primul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru modificarea 

art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport comun cu: 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021). 

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

Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.34 din Legea 

nr.138/2004, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, să 

se înlocuiască acordul scris al proprietarilor întrucât sunt multe situaţii când 

investiţiile sunt îngreunate sau blocate din cauza faptului că proprietarii nu 

pot fi identificaţi. 

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a amânării Proiectului de 

Lege pentru trei săptămâni, aceasta 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.   

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: 

un plan de acțiune pentru economia socială (COM(2021)778).  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice este sesizată pe fond și trebuie să întocmească un proiect 

de opinie.  

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a menționat că această 

Comunicare urmărește să consolideze inovarea socială, să sprijine 

dezvoltarea economiei sociale și să stimuleze transformarea socială și 

economică. 

Totodată, domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a mai precizat și că 

economia socială poate contribui la punerea în aplicare a unor principii și 
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obiective cum ar fi creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și reducerea 

numărului de persoane expuse riscului sărăciei și de excluziune socială, 

contribuind la dezvoltarea durabilă. 

Au urmat apoi dezbateri generale și supunerea la vot a proiectului de 

opinie, 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 comunicării Comisiei menționată mai sus a fost desemnată 

doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu.   

Cel de-al treilea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM 

INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, 

precum şi pentru modificarea art.164 alin.(21) şi (22) din Legea nr.53/2003 

- Codul muncii (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 

antreprenoriat şi turism; PLx. 82/2022).  

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

Lege are ca obiect de reglementare prelungirea perioadei de valabilitate a 

prezentei Scheme de ajutor de stat şi a perioadei până la care se emit 

acorduri de finanţare sau contracte de garantare, perioadă care expiră la data 

de 31 decembrie 2021, pentru a permite IMM-urilor şi întreprinderilor mici 

cu capitalizare de piaţă medie continuarea activităţii curente şi derularea 
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planurilor de investiţii cu efecte benefice asupra economiei, ca urmare a 

prelungirii de către Comisia Europeană a valabilităţii Cadrului temporar 

până la data de 30 iunie 2022, precum şi a extinderii sferei de aplicare a 

acestuia prin majorarea plafoanelor aferente acestor măsuri.  

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 Florian-Emil Dumitru. 

Ultimul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 privind parteneriatul public-

privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice (aviz 

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

industrii şi servicii; PLx. 97/2020).  

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

Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.39/2018, în sensul transferării proiectelor de 

investiţii în parteneriat public-privat, de la Comisia Naţională de Prognoză, 

către autorităţile publice centrale de profil. Se propune reorganizarea 

instituţiei parteneriatului public-privat şi derularea de fiecare partener 

public a procedurii de atribuire, în funcţie de specificul fiecărei categorii de 

investiţii, astfel ca fiecare partener să îşi atribuie unitar, pentru domeniul său 

de activitate, toate contractele de investiţii atribuite în parteneriat public-

privat ce îl vizează, procedură ce urmează să fie monitorizată de aceeaşi 

unitate care a atribuit contractul.    

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

de voturi, amânarea Proiectului de Lege la o dată ulterioară.  

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 Constantin Bîrcă.  

La categoria diverse, domnul deputat Emil Dumitru a menționat un 

proiect de Lege aflat în lucru, pentru care dumnealui a solicitat susținere prin 
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semnătură, din partea membrilor Comisiei. Acest proiect de Lege 

reglementează, astfel, modul în care se colectează stocurile la unele categorii 

de produse alimentare ce vor fi stabilite prin ordin de ministru și, care vine 

în sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea creării 

unor baze de date cu stocurile pe care țara le deține. Domnul deputat a mai 

precizat și că acest proiect de Lege ar fi de ajutor Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, care împreună cu alte ministere ar putea găsi soluții de 

finanțare în vederea consolidării unor sectoare din agricultura țării care sunt 

vulnerabile. 

Ședința din ziua de 16 martie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021).  

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

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, 

Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Florian-Emil Dumitru, Mircea Fechet, Nicolae Giugea și Remus Munteanu 

au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.   

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

Constantin Balabaşciuc, Ciprian Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă, Csaba 

Könczei, Varujan Pambuccian, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și 

Lilian Scripnic au fost prezenți online.           

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 17 martie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021). 

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

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, 

Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Florian-Emil Dumitru, Mircea Fechet, Nicolae Giugea și Remus Munteanu 

au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.   
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 Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Adrian Alda, Călin 

Constantin Balabaşciuc, Ciprian Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă, Csaba 

Könczei, Varujan Pambuccian, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și 

Lilian Scripnic au fost prezenți online. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

  

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


