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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 04.07.2022 

Nr. 4c-5/416 

  

  

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 27, 28, 29 și 30 iunie 2022 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27, 28, 29 și 

30 iunie 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege privind 

exploatațiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane 

în România (PLx. 578/2021); 

2. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului Legii 

acvaculturii (raport comun cu Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021); 

3. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 356/2022). 

Ședința din ziua de 27 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege privind 

exploatațiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane 

în România (PLx. 578/2021). 

mihaela.stan
Conform cu originalul
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Au fost prezenţi 27 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, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, 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: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Alexandru Popa și Varujan 

Pambuccian au fost prezenți online.  

Ședința din ziua de 28 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului Legii 

acvaculturii (raport comun cu Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021); 

2. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 356/2022). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Bogdan Radu BALANIȘCU – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor;  

- domnul Ștefan PASMANGHIU  – consilier superior, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor;  

- domnul Alexandru ȘOȘEA – inspector, Inspectoratul General al 

Poliției Române (IGPR);   

- domnul Eugen Cătălin PLATON – președinte, Asociaţia Naţională a 

Producătorilor din Pescărie “ROMFISH”; 

- domnul George IONESCU – vicepreședinte, Patronatul Peştelui din 

România. 

Din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 27 

membri ai Comisiei, astfel: 
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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, 

Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, 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. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a fost înlocuit, în 

conformitate cu prevederile art.53 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaților republicat, cu modificările şi completările ulterioare, de către 

domnul deputat Marius Ionel Iancu. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a fost prezent online. 

Domnul deputat Alexandru Popa a absentat. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

Primul proiect dezbătut în ședință comună a fost proiectul Legii 

acvaculturii (raport comun cu Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Ședința comună ce a vizat acest proiect de lege a avut loc cu 

participarea reprezentanților celor trei Comisii sesizate în fond. 

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

lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal privitor la 

activitatea de acvacultură şi de comercializare a produselor obţinute din 

acvacultură, în scopul asigurării competitivității acestei activităţi, în acord cu 

normele şi exigenţele europene în domeniu. 

Ca urmare a dezbaterilor generale, membrii celor trei Comisii au supus 

la vot un raport comun de adoptare a proiectului de lege cu amendamente 

admise, acesta primind vot favorabil, cu majoritate de voturi (au fost 

înregistrate 8 voturi împotrivă). 

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.    
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Cel de-al doilea și ultimul proiect dezbătut în ședință comună a fost 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; PLx. 356/2022). 

Ședința comună a avut loc cu participarea reprezentanților celor două 

comisii sesizate în fond. 

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

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2013, în vederea utilizării pajiştilor aflate în 

domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi de către 

crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, care au animalele înscrise 

în Sistemul de Identificare şi Înregistrare a Ecvideelor - SIIE. 

Ca urmare a dezbaterilor pe amendamente, membrii celor două Comisii 

au supus la vot un raport comun de adoptare cu amendamente admise, 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 proiectului de lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florin-Ionuț Barbu. 

Ședința din ziua de 29 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege privind 

exploatațiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în 

România (PLx. 578/2021). 

Au fost prezenţi 27 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, 

Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, 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. 
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Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Varujan Pambuccian și 

Alexandru Popa au fost prezenți online.  

Ședința din ziua de 30 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege privind 

exploatațiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în 

România (PLx. 578/2021). 

Au fost prezenţi 27 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, 

Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Silviu-

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

George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Remus Munteanu, Varujan 

Pambuccian și Alexandru Popa au fost prezenți online.  

 

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


