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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. 4c-5/310 

 

 

 

  

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 16, 17, 18 și 19 mai 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16, 17, 18 și 

19 mai 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea, în procedură de urgență, a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul 

crizei economice generate de pandemia COVID 19 (PLx. 260/2022); 

2. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 

2005 privind protecţia mediului (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului; Plx. 179/2022); 

3. Dezbaterea și analiza propunerii legislative privind constituirea şi 

funcţionarea parcurilor agro-zootehnice (raport comun cu: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 

41/2022);  

mihaela.stan
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4. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind adoptarea unor 

măsuri pentru protecţia mediului (raport comun cu: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 24/2022); 

5. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 

funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 520/2021); 

6. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia 

socială (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială; PLx. 230/2022); 

7. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (aviz 

pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură; Plx. 571/2021); 

8. Documentarea și consultarea, în procedură de urgență, a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul 

crizei economice generate de pandemia COVID 19 (PLx. 260/2022).  

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

- Documentarea și consultarea, în procedură de urgență, a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2022 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 

crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID 19 (PLx. 260/2022). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 
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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, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus 

Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, 

Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

Domnii deputați Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

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

1. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 

2005 privind protecţia mediului (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului; Plx. 179/2022); 

2. Dezbaterea și analiza propunerii legislative privind constituirea 

şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice (raport comun cu: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 

41/2022);  

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind adoptarea unor 

măsuri pentru protecţia mediului (raport comun cu: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 24/2022); 

4. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 

fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu: 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 520/2021); 

5. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia 

socială (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi 
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privatizare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială; PLx. 230/2022).  

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (aviz 

pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură; Plx. 571/2021). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Antal Szabolcs BARABÁSI – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale;   

- domnul Bogdan-Radu BALANIȘCU – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor; 

- domnul Tinel GHEORGHE – director general adjunct, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- domnul Mihai RĂDULESCU – șef serviciu, Inspectoratul General al 

Poliției Române;  

- domnul Alexandru VASILE – ofițer specialist, Inspectoratul General 

al Poliției Române. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei.  

Au fost prezenţi 23 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, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Silviu-Titus 

Păunescu, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-

Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați: Mircea Fechet, Varujan Pambuccian și Alexandru 

Popa au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 
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22 decembrie 2005 privind protecţia mediului (raport comun cu: Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului; Plx. 179/2022).  

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea introducerii pe teritoriul 

României a deșeurilor de orice natură și confiscarea veniturilor efectuate în 

perioada în care societatea comercială a funcționat fără autorizație de mediu.    

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea 

propunerii legislative, cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă și 1 

abținere). 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al propunerii legislative menționate mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Nicu Niță. 

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă privind 

constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice (raport comun cu: 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; Plx. 41/2022).   

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare constituirea, organizarea și 

funcționarea parcurilor agro-zootehnice amplasate în mediul rural, având 

scopul de a susține sectorul zootehnic din România. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea 

propunerii legislative, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și 5 

abțineri).   

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al propunerii legislative menționate mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Constantin Bîrcă. 

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

adoptarea unor măsuri pentru protecţia mediului (raport comun cu: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic; PLx. 24/2022).    
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Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru a 

preîntâmpina deversarea apelor uzate în ape subterane, supraterane sau în 

alte spații, întrucât aceste acțiuni prejudiciază calitatea apelor/mediului.     

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea 

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 Florian-Emil Dumitru. 

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

completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 

Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun 

cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 520/2021). 

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

lege are ca obiect de reglementare reconstituirea dreptului de proprietate 

către foștii proprietari, chiar și în situațiile în care nu au fost adoptate 

hotărâri de Guvern pentru modificarea regimului juridic al terenurilor.     

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea 

proiectului de lege, cu majoritate de voturi (1 abținere). 

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 cincilea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind 

economia socială (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială; PLx. 230/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.219/2015, în sensul dezvoltării structurilor dedicate economiei sociale.     

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze favorabil 
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proiectul de lege, cu majoritate de voturi (2 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 Costel Șoptică. 

Ultimul proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (aviz pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură; Plx. 

571/2021).  

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare creșterea capacității organelor 

statului de a elimina tăierile ilegale de lemn, stabilindu-se în acest sens 

competența personalului militar al Jandarmeriei Române de a opri în trafic 

și de a verifica autovehiculele care transportă material lemnos.     

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

nefavorabil propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (6 voturi 

împotrivă). 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al propunerii legislative menționate mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Daniel-Sorin Gheba. 

Ședința din ziua de 18 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea, în procedură de urgență, a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2022 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 

crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID 19 (PLx. 260/2022). 

Au fost prezenţi 24 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, 
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Ilie-Alin Coleșa, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus 

Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, 

Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

Domnii deputați Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 19 mai 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea, în procedură de urgență, a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2022 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 

crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID 19 (PLx. 260/2022). 

Au fost prezenţi 20 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, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae 

Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alin-Costel Prunean, Viorica 

Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul 

Camerei Deputaților. 

Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Adrian Alda, Mircea Fechet, 

Varujan Pambuccian, Silviu-Titus Păunescu și Alexandru Popa au absentat.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


