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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 25.10.2022 

Nr. 4c-5/613 

  

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 17, 18, 19 și 20 octombrie 2022 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17, 18, 19 și 

20 octombrie 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor 

acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona 

montană (PLx. 573/2022); 

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2022 privind stabilirea unor 

măsuri de punere la dispoziție pe piaţă a unor produse fertilizante şi pentru 

modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de 

îngrăşăminte şi al îngrășămintelor (PLx. 574/2022); 

3. 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); 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 

mihaela.stan
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privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi 

pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (raport comun cu: Comisia pentru 

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

302/2019);    

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2022 

privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru 

capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile (raport comun cu: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 324/2022);    

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2022 

privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi 

instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (aviz pentru: 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci; PLx. 503/2022);  

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2022 

privind combaterea acțiunilor speculative şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (aviz pentru: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii şi servicii și 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 483/2022). 

Ședința din ziua de 17 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2022 privind 

modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin 

pentru zona montană (PLx. 573/2022);  

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piaţă a unor produse 
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fertilizante şi pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de 

import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrășămintelor (PLx. 574/2022). 

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, 

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, Remus Munteanu, Varujan Pambuccian, Silviu-Titus Păunescu, 

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

Stângă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnul deputat Nicu Niță a fost în delegație externă. 

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu de odihnă. 

Domnul deputat Alexandru Popa a absentat. 

Ședința din ziua de 18 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 analiza, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 

privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi 

pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (raport comun cu: Comisia pentru 

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

302/2019);    

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2022 

privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru 

capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din 
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fonduri externe nerambursabile (raport comun cu: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 324/2022);    

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2022 

privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi 

instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (aviz pentru: 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci; PLx. 503/2022);  

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2022 

privind combaterea acțiunilor speculative şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (aviz pentru: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii şi servicii și 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 483/2022). 

Au participat ca invitați: 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  

- doamna Andreea Ana-Maria NAGGAR – secretar de stat, Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene; 

- domnul Lucian Ioan RUS – secretar de stat, Ministerul 

Antreprenoriatului și Turismului; 

- doamna Larisa HIRU – șef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură (APIA); 

- doamna Lucica BOTA – consilier juridic, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale;  

- doamna Nicoleta CAPANU – consilier superior, Ministerul 

Finanțelor; 

- doamna Adriana AHCIARLIU – inspector, Consiliul Concurenței; 

- domnul Silviu GEANĂ – președinte, Federația Sindicatelor din 

Silvicultură SILVA.  

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, 

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

Chira, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, 
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Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, 

Varujan Pambuccian, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean, Viorica 

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

Camerei Deputaților.  

Domnul deputat Nicu Niță a fost în delegație externă. 

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu de odihnă. 

Domnii deputați Daniel Constantin și Alexandru Popa 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. 

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a legii în forma adoptată 

de Senat, aceasta primind vot favorabil, cu majoritate de voturi (s-a 

înregistrat 1 vot împotrivă). 

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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor 

măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (raport comun cu: 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială; PLx. 302/2019). 

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

lege are ca obiect de reglementare acordarea unor facilităţi fiscale, precum 

şi modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi cel 

al salarizării personalului din fonduri publice. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise, cu majoritate de voturi (s-au 

înregistrat 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 desemnată doamna 

deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu.   

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

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi 

granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu 

finanţare din fonduri externe nerambursabile (raport comun cu: Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci și Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 324/2022).   

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

lege are ca obiect reglementarea unui cadru procedural de aplicare a acordării 

de ajutor de stat sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru 

entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile.  

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a proiectului de lege în 

forma adoptată de Senat, 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. 
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Cel de-al patrulea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de 

bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (aviz 

pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 503/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare crearea unor facilităţi privind obligaţiile 

de plată a ratelor şi dobânzilor scadente aferente împrumuturilor acordate 

debitorilor persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale, întreprinderi familiale, întreprinderi mici şi mijlocii, profesiilor 

liberale şi cele care se exercită pe baza unor legi speciale, indiferent de forma 

de exercitare a profesiei, precum şi persoanelor juridice.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 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 Adrian Alda. 

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

urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (aviz pentru: Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii şi 

servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 483/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legislativ care să asigure 

un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi o bună funcționare a pieţei 

interne, prin reglementarea unor aspecte referitoare la protecţia directă sau 

indirectă a consumatorilor împotriva unor majorări nejustificate de prețuri şi 

disfuncționalități evidente ale pieţei, în perioadele de stare de mobilizare 

parţială sau totală a forțelor armate şi stare de război, stare de asediu, stare 

de urgenţă, stare de alertă sau alte situaţii de criză stabilite prin acte 

normative. 
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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.  

Ședința din ziua de 19 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2022 privind 

modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin 

pentru zona montană (PLx. 573/2022); 

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piaţă a unor produse 

fertilizante şi pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de 

import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrășămintelor (PLx. 574/2022). 

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, 

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, Remus 

Munteanu, Varujan Pambuccian, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel 

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

prezenți la sediul Camerei Deputaților.   

Domnul deputat Nicu Niță a fost în delegație externă. 

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu de odihnă. 

Domnii deputați Mircea Fechet și Alexandru Popa au absentat. 

Ședința din ziua de 20 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2022 privind 

modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin 

pentru zona montană (PLx. 573/2022); 
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2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piaţă a unor produse 

fertilizante şi pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de 

import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrășămintelor (PLx. 574/2022). 

Au fost prezenţi 21 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, 

Florică Ică Calotă, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Daniel 

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

Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Varujan 

Pambuccian, Silviu-Titus Păunescu, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și 

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

Domnul deputat Nicu Niță a fost în delegație externă. 

Domnii deputați: Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Mircea Fechet, 

Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au absentat.  

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 

 

 


