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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 17.10.2022 

Nr. 4c-5/579 

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 10, 11, 12 și 13 octombrie 2022 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11, 12 și 

13 octombrie 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei 

de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM 

INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT 

CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (PLx. 523/2022);  

2. Dezbaterea și analiza Legii pentru modificarea Legii nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – 

Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru 

constituționalitate; PLx. 188/2020); 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piaţa de energie 

electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

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

privatizare și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 551/2022); 
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4. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2022 

privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare 

din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, 

resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi 

mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților 

publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (aviz 

pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 549/2022);  

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 

privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor 

european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor 

cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum şi acordarea 

de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate 

retehnologizării IMM-urilor (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială; PLx. 518/2022);  

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale (aviz pentru: 

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

echilibru ecologic; PLx. 535/2022); 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora (aviz pentru: Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 

522/2022). 

Ședința din ziua de 10 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea 

schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia 

- IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, 



3 
 

GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (PLx. 

523/2022). 

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, Adrian Alda, 

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, Silviu-Titus 

Păunescu, Alexandru Popa, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-

Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați Aurel Bălășoiu și Remus Munteanu au fost în 

concediu de odihnă. 

Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Varujan Pambuccian și 

Alin-Costel Prunean au absentat. 

Ședința din ziua de 11 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi:  

1. Dezbaterea și analiza Legii pentru modificarea Legii nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – 

Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru 

constituționalitate; PLx. 188/2020); 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piaţa de energie 

electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

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

privatizare și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 551/2022); 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2022 

privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare 

din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, 

resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi 
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mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților 

publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (aviz 

pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 549/2022);  

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 

privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor 

european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor 

cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum şi acordarea 

de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate 

retehnologizării IMM-urilor (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială; PLx. 518/2022);  

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale (aviz pentru: 

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

echilibru ecologic; PLx. 535/2022); 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora (aviz pentru: Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 

522/2022). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Dragoș-Costin TELEHUZ – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  

- domnul Constantin ȘTEFAN – secretar de stat, Ministerul Energiei; 

- doamna Adelina ȚÎNȚARIU – director executiv, Asociația Națională 

pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR); 

- domnul Radu LĂZĂROIU – membru, Asociația Națională pentru 

Băuturi Răcoritoare (ANBR); 

- domnul Sebastian SIMION – membru, Asociația Națională pentru 

Băuturi Răcoritoare (ANBR); 
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- domnul Alexandru STĂNILĂ – Patronatul Investitorilor Autohtoni 

(PIAROM). 

Au fost prezenţi 22 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, Florică Ică Calotă, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-

Martin Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Alexandru 

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

prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a fost înlocuit de către domnul 

deputat Adrian-George Axinia. 

Domnii deputați Aurel Bălășoiu și Remus Munteanu au fost în 

concediu de odihnă. 

Domnii deputați: Mircea Fechet, Varujan Pambuccian și Alin-Costel 

Prunean au 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 Legea pentru modificarea Legii nr. 

165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru 

constituționalitate; PLx. 188/2020/2021). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această lege are ca 

obiect de reglementare trecerea terenurilor forestiere supuse restituirii, din 

domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, atât pentru 

terenurile forestiere care au fost în proprietatea statului înainte de anul 1948, 

cât și pentru cele care au trecut în proprietatea publică a statului după 1948. 

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

această lege a fost transmisă spre reexaminare celor două Camere, în urma 

sesizării de neconstituționalitate formulată de Curtea Constituțională prin 

Decizia nr. 685 din 30.09.2020. 
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Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterii acestei legi pentru săptămâna următoare, cu unanimitate de voturi. 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al legii menționate mai sus a fost desemnat domnul deputat Daniel 

Constantin. 

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piaţa 

de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 

2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul energiei (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 551/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare consolidarea şi extinderea măsurilor de 

protecţie a populaţiei şi economiei de creșterile de prețuri la energie şi gaze 

naturale. Schema de protejare a populației și a mediului economic a fost 

extinsă până la 31 august 2023. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

proiectului de lege pentru 2 săptămâni, 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 treilea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor 

cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței 

energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi 

întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate 

autorităților publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării 

inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

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

privatizare și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 549/2022). 
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Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că acest proiect de 

lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru stimularea 

investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul 

eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi 

mari și IMM-uri, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților 

publice locale. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, cu un amendament admis, în 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. 

Cel de-al patrulea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării 

Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, 

decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, 

precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru 

investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor (aviz pentru: Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială; PLx. 

518/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri necesare în vederea 

implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din 

Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile 

pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului 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. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale 
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(aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic; PLx. 535/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare majorarea limitelor amenzilor 

contravenţionale, precum și stabilirea unor fapte drept infracțiuni, în 

domeniul emisiilor industriale. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului 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 Nicolae Giugea. 

Cel de-al șaselea și ultimul proiect dezbătut a fost, în procedură de 

urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (aviz pentru: 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi; PLx. 522/2022).  

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

lege are ca obiect de reglementare introducerea unor măsuri de prevenire a 

apariției neregulilor în gestionarea fondurilor europene.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului 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 Nicu Niță.  

Ședința din ziua de 12 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea 

schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia 

- IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, 
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GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (PLx. 

523/2022). 

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, Florică Ică Calotă, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-

Martin Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Silviu-Titus 

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

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

Deputaților.  

Domnii deputați Aurel Bălășoiu și Remus Munteanu au fost în 

concediu de odihnă. 

Domnii deputați Mircea Fechet și Varujan Pambuccian au absentat. 

Ședința din ziua de 13 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea 

schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia 

- IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, 

GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (PLx. 

523/2022). 

Au fost prezenţi 21 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, Florică Ică 

Calotă, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, 

Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Dumitru Flucuș, 

Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Silviu-Titus Păunescu, Alexandru Popa, 

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, Aurel 

Bălășoiu, Mircea Fechet, Remus Munteanu și Varujan Pambuccian au 

absentat. 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


