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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 13.09.2022 

Nr. 4c-5/479 

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 06, 07 și 08 septembrie 2022 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 06, 07 și 08 

septembrie 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Documentarea și consultarea proiectului Legii pescuitului şi a 

protecţiei resursei acvatice vii (PLx. 429/2022);  

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru declararea florii 

de bujor ca Floare Naţională a României (raport comun cu: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx. 427/2022);  

3. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea 

art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru: Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 365/2022); 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor 

diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice 

(aviz pentru: Comisia pentru sănătate şi familie; PLx. 384/2022); 

5. Documentarea și consultarea proiectului Legii pescuitului şi a 

protecţiei resursei acvatice vii (PLx. 429/2022). 

Ședința din ziua de 06 septembrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii pescuitului şi a 

protecţiei resursei acvatice vii (PLx. 429/2022).  

mihaela.stan
Conform cu originalul
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Au fost prezenţi 25 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, Adrian-Ionuț 

Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, 

Raluca Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, Nicolae 

Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alexandru Popa, Alin-Costel 

Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost 

prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a fost în concediu medical. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a absentat. 

Ședința din ziua de 07 septembrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru declararea florii 

de bujor ca Floare Naţională a României (raport comun cu: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx. 427/2022);  

2. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea 

art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru: Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 365/2022); 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor 

diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice 

(aviz pentru: Comisia pentru sănătate şi familie; PLx. 384/2022). 

4. Diverse 

A participat ca invitat domnul Dragoș Costin TELEHUZ – secretar 

de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

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, Adrian-Ionuț 

Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, 

Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus 

Munteanu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian 

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

Deputaților.  



3 
 

Doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu a fost în concediu de 

odihnă. 

Domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a fost în concediu medical. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian 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 a fost proiectul de Lege pentru declararea 

florii de bujor ca Floare Naţională a României (raport comun cu: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx. 427/2022).  

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

lege are ca obiect de reglementare declararea bujorului ca Floare Naţională 

a României, precum și organizarea anuală, la nivel naţional şi local a unui 

Festival al bujorului, stabilirea unor măsuri de protecţie a rezervaţiilor 

naturale de bujor, organizarea periodică la nivel local a unor expoziţii florale, 

stimularea şi sprijinirea cultivării bujorului în parcuri şi grădini publice, 

vernisarea unor expoziţii de pictură dedicate bujorului, precum şi emiterea 

unor emisiuni filatelice pe această temă. 

Ca urmare a dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât 

adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise, cu majoritate de 

voturi (au fost înregistrate 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 Nicu Niță.    

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

completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru: 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 365/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare scutirea de la plata impozitului pentru 

profitul reinvestit şi pentru o serie de mijloace fixe, precum construcţii 

agricole, în scopul stimulării construirii de silozuri pentru depozitarea şi 

conservarea cerealelor, construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, 

padocuri, mijloace de transport auto, feroviar, naval, aerian, inclusiv a 

utilajelor si instalațiilor de transport şi ridicat, în scopul înnoirii parcului auto 
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din domeniul transportului de persoane şi mărfuri, precum şi a parcului auto 

al utilajelor folosite în producţia agricolă. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au supus la vot un aviz 

favorabil cu 1 amendament respins, cu unanimitate de voturi. 

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 Florian-Emil Dumitru.  

Cel de-al treilea și ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2021 privind protecţia 

drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu 

boli sau afecțiuni alergice (aviz pentru: Comisia pentru sănătate şi familie; 

PLx. 384/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare asigurarea oferirii de tratament egal şi 

nediscriminatoriu persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice, prin flexibilizarea 

procesului de diagnosticare şi fluidizarea procesului de decontare a 

analizelor şi testelor necesare diagnosticării şi a procesului de acordare a 

dozei de adrenalină pentru auto injectare persoanelor care prezintă risc de 

şoc anafilactic. 

În urma 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 desemnată doamna 

deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu.  

4. Diverse   

Domnul deputat Alin-Costel Prunean a propus o discuție cu industria 

crescătorilor de bovine și bubaline, având în vedere dificultățile cu care se 

confruntă aceștia în ultima perioadă, la care invitat sa fie și Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și în urma căreia să reiasă o serie de 

măsuri de sprijin pentru acest sector. Ca urmare a discuțiilor în cadrul 

comisiei pe această temă, membrii acesteia au considerat oportună stabilirea 

unei întâlnire cu asociațiile fermierilor din sectorul de creștere a bovinelor 
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și bubalinelor, urmând ca aceasta să fie inclusă pe ordinea de zi de 

săptămâna următoare. 

Ședința din ziua de 08 septembrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii pescuitului şi a 

protecţiei resursei acvatice vii (PLx. 429/2022). 

Au fost prezenţi 22 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, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Daniel 

Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, Nicolae 

Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alexandru Popa, Alin-Costel 

Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost 

prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu a fost în concediu de 

odihnă. 

Domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a fost în concediu medical. 

Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Adrian Alda și Varujan 

Pambuccian au absentat. 

 

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


