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Bucureşti, 05.04.2022 

Nr. 4c-5/208 

 

 

 

  

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 29, 30 și 31 martie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29, 30 și 31 

martie 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2022 privind utilizarea Fondului de 

ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică pentru evaluarea de mediu 

a amenajamentelor silvice care se revizuiesc şi care se suprapun parţial sau 

total peste arii naturale protejate de interes comunitar (raport comun cu: 

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

echilibru ecologic; PLx. 106/2022);  

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor silvice (raport comun cu: 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 176/2020);  

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.7 

alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere 

pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol 

(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 48/2021);    

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.8 

alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere 
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a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (raport comun cu: 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 49/2021);    

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum 

şi pentru prorogarea unui termen (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci; PLx. 124/2022); 

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar (aviz pentru: Comisia pentru sănătate şi familie și 

Comisia pentru învăţământ; Plx. 103/2022); 

7. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (aviz 

pentru: Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi; PLx. 101/2022); 

8. Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021). 

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

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2022 privind utilizarea Fondului de 

ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică pentru evaluarea de mediu 

a amenajamentelor silvice care se revizuiesc şi care se suprapun parţial sau 

total peste arii naturale protejate de interes comunitar (raport comun cu: 

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

echilibru ecologic; PLx. 106/2022);  

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor silvice (raport comun 

cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 176/2020);  

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în 

sectorul avicol (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 

PLx. 48/2021);    
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4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (raport 

comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 49/2021);    

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum 

şi pentru prorogarea unui termen (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci; PLx. 124/2022); 

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar (aviz pentru: Comisia pentru sănătate şi familie și 

Comisia pentru învăţământ; Plx. 103/2022); 

7. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (aviz 

pentru: Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi; PLx. 101/2022). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Antal Szabolcs BARABÁSI – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- doamna Anne Marie NICULESCU – consilier, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  

- doamna Daniela BÎRCĂ – consilier, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale;  

- doamna Ildikó RÁKOSI-SEIWARTH – director general, Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

- domnul Codrin CIUREA - Inspectoratul General al Poliției Române;  

- doamna Dana GEORGESCU – expert, Ministerul Finanțelor; 

- doamna Luminița MOROIANU – redactor șef, Revista Focus 

Agricol. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Loránd-Bálint 

Magyar, vicepreședintele Comisiei.  

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd-

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, 
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Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, 

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

Florian-Emil Dumitru, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, 

Remus Munteanu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic 

au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Călin Constantin Balabaşciuc, Varujan Pambuccian 

și Viorica Sandu au fost prezenți online.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2022 privind utilizarea Fondului de ameliorare 

a fondului funciar cu destinaţie silvică pentru evaluarea de mediu a 

amenajamentelor silvice care se revizuiesc şi care se suprapun parţial sau 

total peste arii naturale protejate de interes comunitar (raport comun cu: 

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

echilibru ecologic; PLx. 106/2022). 

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a precizat că acest 

Proiect de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal prin care 

costurile de reevaluare de mediu a amenajamentelor silvice, care se 

suprapun, parţial sau total, cu arii naturale protejate de interes comunitar, să 

fie suportate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie 

silvică.  

Au urmat apoi dezbateri generale și supunerea la vot a preraportului cu 

amendamente, 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 Loránd-Bálint Magyar.   

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor silvice 

(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 

176/2020).  

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a precizat că acest 

Proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.171/2010, în scopul corelării normelor de trimitere, pentru a se putea 

realiza republicarea acestui act normativ. 
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Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea Proiectului de Lege pentru două săptămâni.  

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 Csaba Könczei.   

Cel de-al treilea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea 

Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de 

creştere în sectorul avicol (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci; PLx. 48/2021).  

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a precizat că acest 

Proiect de Lege are ca obiect de reglementare corectarea unor dificultăţi care 

au apărut în derularea programului, pentru a ajuta astfel tinerii fermieri și 

fermierii aflați în procesul de accesare a acestuia.   

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, amânarea Proiectului de Lege pentru două săptămâni.  

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 Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea 

Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 

reproducţie (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 

49/2021).  

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a precizat că acest 

Proiect de Lege are ca obiect de reglementare corectarea unor dificultăţi care 

au apărut în derularea programului și se propune astfel ca beneficiarii să-și 

declare intensitatea ajutorului de stat la data depunerii cererii de înscriere și 

nu la data depunerii cererii de finanțare. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, amânarea Proiectului de Lege pentru două săptămâni.  

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
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raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Adrian Alda.  

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

modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea 

Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 

reproducţie (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 

49/2021).  

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a precizat că acest 

Proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015. Modificările vizează astfel mai multe domenii, dintre 

care taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte taxe speciale, dispoziţii privind 

regimul general al accizelor, dispoziţii privind alcoolul şi băuturile 

alcoolice, precum şi dispoziţii privind scutirile de la plata accizelor. De 

asemenea, proiectul transpune prevederile Directivei (UE) 2020/1151 a 

Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind 

armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice şi 

prevederile Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 

de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) care au incidenţă 

directă asupra funcţionării pieţei interne, precum şi prevederile Directivei 

(UE) 2019/2235 a Consiliului din 16 decembrie 2019 de modificare a 

Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată şi a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, 

în ceea ce priveşte acţiunile de apărare din cadrul Uniunii.    

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 desemnat domnul 

deputat Constantin Bîrcă.  

Cel de-al șaselea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar (aviz pentru: Comisia 

pentru sănătate şi familie și Comisia pentru învăţământ; Plx. 103/2022).  

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a precizat că această 

propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
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nr.123/2008. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive, 

reglementarea expresă a faptelor care constituie contravenţii şi a sancţiunii 

contravenţionale aplicabile, obligativitatea Ministerului Sănătăţii de a ţine 

cont de standardele de calitate a alimentelor la întocmirea listei prevăzută la 

art.9 din lege şi de a revizui această listă o dată la doi ani, dacă este cazul, 

precum şi clarificarea faptului că avizarea meniurilor servite în unităţile de 

învăţământ trebuie să aibă în vedere dispoziţiile Ministerului Sănătăţii.    

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, amânarea propunerii legislative pentru două săptămâni.  

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.  

Ultimul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (aviz 

pentru: Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi; PLx. 101/2022). 

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a precizat că acest 

Proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.7/1996. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 

eficientizarea aparatului administrativ și creșterea calității serviciilor publice 

privind sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze favorabil 

Proiectul de Lege, cu majoritate de voturi (s-a înregistrat o 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 Aurel Bălășoiu.  

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

- Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021).  

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică 
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Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, 

Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, 

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

Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la 

sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Călin Constantin 

Balabaşciuc, Varujan Pambuccian și Viorica Sandu au fost prezenți online.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 31 martie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 76/2021). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, 

Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian 

Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Mircea 

Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alexandru Popa, 

Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Adrian Alda, Călin 

Constantin Balabaşciuc, Varujan Pambuccian și Viorica Sandu au fost 

prezenți online.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

 

 

         VICEPREȘEDINTE,  

 Loránd-Bálint MAGYAR  

 


