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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 

 
Bucureşti, 14.12.2022 

Nr. 4c-5/773 

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 05, 06, 07 și 08 decembrie 2022 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 05, 06, 07 și 08 decembrie 

2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin 

instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară 

(PLx. 622/2022); 

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de 

ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de 

morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana 

animalelor de fermă (PLx. 747/2022); 

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind reglementarea modalității 

de raportare a stocurilor la produsele agricole (PLx. 355/2022);   

4. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 

agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport comun cu: Comisia pentru 

învăţământ și Comisia pentru știință și tehnologie; Plx. 398/2022); 

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

transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, 

aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului 

în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 

activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (raport comun cu: Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și 

Comisia pentru constituționalitate; PLx. 643/2020); 
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6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea art.60 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci; Plx. 701/2022); 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2022 privind licenţa industrială 

unică (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 715/2022); 

8. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub 

forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 

2021 ce au fost afectate de seceta pedologică (raport comun cu: Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci; PLx. 748/2022). 

Ședința din ziua de 05 decembrie 2022 a avut următoarea ordine de zi:  

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin 

instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară 

(PLx. 622/2022); 

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de 

ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de 

morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana 

animalelor de fermă (PLx. 747/2022). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 28 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-Sorin 

Gheba, 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, Remus Munteanu, Vasile Nagy, Varujan Pambuccian, Silviu-Titus 

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

au fost prezenți. 

Domnul deputat Csaba Könczei a fost în delegație externă. 

Domnul deputat Alin-Costel Prunean concediu medical. 

Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a fost în concediu de odihnă. 

Ședința din ziua de 06 decembrie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind reglementarea modalității 

de raportare a stocurilor la produsele agricole (PLx. 355/2022);   

2. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 

agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport comun cu: Comisia pentru 

învăţământ și Comisia pentru știință și tehnologie; Plx. 398/2022); 
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3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului de Lege 

privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-

veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în 

care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (raport comun cu: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi și Comisia pentru constituționalitate; PLx. 643/2020); 

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea art.60 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci; Plx. 701/2022); 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2022 privind licenţa 

industrială unică (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 715/2022); 

6. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub 

forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 

2021 ce au fost afectate de seceta pedologică (raport comun cu: Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci; PLx. 748/2022).      

Au participat ca invitați: 

- domnul Dragoș-Costin TELEHUZ – secretar de stat, MADR; 

- domnul Dănuț PĂLE – vicepreședinte, ANSVSA;  

- domnul Cătălin CANCIU – secretar de stat, Ministerul Antreprenoriatului și 

Turismului; 

- domnul Răzvan Cătălin ORĂȘANU – director, Consiliul Concurenței; 

- domnul dr. ing. Aurel Florentin BADIU – vicepreședinte, ASAS; 

- doamna Cristina BIOLAN - ASAS; 

- doamna Adelina ȚÎNȚARIU – director executiv, Asociația Națională pentru 

Băuturi Răcoritoare; 

- domnul Mihai SAUCIUC – Asociația Berarii României; 

- domnul George BĂDESCU – director executiv, Asociația Marilor Rețele 

Comerciale din România; 

- doamna Roxana MIHAI – consilier juridic, Asociația Marilor Rețele 

Comerciale din România; 

- domnul Ionel ARION – președinte, Federația Pro Agro; 

- doamna Liliana PIRON – director executiv, Liga Asociațiilor Producătorilor 

Agricoli din România; 

- domnul Florentin BERCU – director executiv, Uniunea de Ramură Națională 

a Cooperativelor din Sectorul Vegetal.    

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 28 membri ai Comisiei, din care: 
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Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-Sorin 

Gheba, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, Adrian-Ionuț 

Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Remus Munteanu, Vasile Nagy, Varujan Pambuccian, 

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

prezenți. 

Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a fost în concediu de odihnă și a fost 

înlocuit de domnul deputat Zoltán Zakarias.  

Domnii deputați: Florică Ică Calotă, Daniel Constantin, Dumitru Flucuș și 

Silviu-Titus Păunescu au absentat și au fost înlocuiți după cum urmează: 

- domnul deputat Florică Ică Calotă a fost înlocuit de doamna deputat Oana-

Marciana Özmen; 

- domnul deputat Daniel Constantin a fost înlocuit de domnul deputat Sorin 

Năcuță; 

- domnul deputat Dumitru Flucuș a fost înlocuit de domnul deputat Darius Pop; 

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

Călin-Constantin Balabașciuc. 

Domnul deputat Csaba Könczei a fost în delegație externă. 

Domnul deputat Alin-Costel Prunean a fost în concediu medical. 

Domnul deputat Aurel Bălășoiu 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 privind reglementarea 

modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole (PLx. 355/2022). 

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

obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului legislativ care să 

vizeze raportarea stocurilor de către producătorii agricoli, depozitarii și procesatorii la 

nivel național a produselor agricole, în contextul unei noi situații conflictuale, de criză 

sau de urgență. 

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

amendamente, acesta primind vot favorabil, 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 Florian-Emil Dumitru. 

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

modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 

din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport comun cu: 

Comisia pentru învăţământ și Comisia pentru știință și tehnologie; Plx. 398/2022). 
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Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare preluarea Stațiunii de Cercetare și Producție 

Pomicolă Geoagiu de către Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” – Geoagiu, 

în vederea evitării distrugerii patrimoniului statului și creșterii arieratelor.    

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea propunerii 

legislative cu amendamente, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 abțineri). 

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 desemnată doamna deputat Raluca Giorgiana 

Dumitrescu.  

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

Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă 

sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în 

care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (raport comun cu: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi și Comisia pentru constituționalitate; PLx. 643/2020).  

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

obiect de reglementare trecerea anumitor bunuri imobile reprezentând sedii ale 

circumscripțiilor sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi anexele inseparabile, 

precum şi terenurile aferente, aflate în proprietatea privată a statului şi, administrarea 

Agenţiei Domeniilor Statului, în administrarea consiliilor locale pe a căror rază 

teritorială se regăsesc acestea. De asemenea, se preconizează abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.89/2004.  

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a unui raport de respingere, 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 Adrian-Ionuț Chesnoiu.  

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

completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru: Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci; Plx. 701/2022).  

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare acordarea de scutiri de la obligația plății 

impozitului pe venit, pentru persoanele fizice (până la data de 21 decembrie 2028, 

inclusiv), pentru situația în care angajatorii acestora își desfășoară activitatea în 

domeniul producerii de băuturi.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 

propunerii legislative, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 abțineri). 
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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 Constantin Bîrcă. 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2022 privind licenţa 

industrială unică (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

și Comisia pentru industrii şi servicii; PLx. 715/2022).  

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

obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic general, instituțional și de 

reglementare în vederea obținerii unei licențe industriale unice, necesare desfășurării 

unei activități industriale aferente obiectului de activitate.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea 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 propunerii 

legislative menționate mai sus a fost desemnat domnul deputat Lilian Scripnic.  

Ordinea de zi a fost suplimentată spre dezbatere și analiză cu un al șaselea și 

ultim proiect și anume proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de 

grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce 

au fost afectate de seceta pedologică (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci; PLx. 748/2022). 

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

obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv 

acordarea de compensații sub formă de grant financiar producătorilor agricoli care au 

înființat culturi în toamna anului 2021 şi au fost afectate de seceta pedologică în 

agricultură în anul 2022. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea proiectului de 

lege, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 voturi împotrivă). 

Ședința din ziua de 07 decembrie 2022 a avut următoarea ordine de zi:  

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin 

instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară 

(PLx. 622/2022); 

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de 

ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de 

morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana 

animalelor de fermă (PLx. 747/2022).  

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 28 membri ai Comisiei. 
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Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-Sorin 

Gheba, 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, Nicolae Giugea, Remus 

Munteanu, Vasile Nagy, Varujan Pambuccian, Silviu-Titus Păunescu, Alexandru 

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

Domnul deputat Csaba Könczei a fost în delegație externă. 

Domnul deputat Alin-Costel Prunean concediu medical. 

Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar și Costel Șoptică au fost în concediu 

de odihnă.  

Domnul deputat Dumitru Flucuș a absentat.  

Ședința din ziua de 08 decembrie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin 

instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară 

(PLx. 622/2022); 

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de 

ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de 

morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana 

animalelor de fermă (PLx. 747/2022).   

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 28 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Florian-Emil Dumitru, Daniel-Sorin 

Gheba, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Adrian-Ionuț 

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

Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Vasile Nagy, Varujan 

Pambuccian, Silviu-Titus Păunescu, Alexandru Popa, Viorica Sandu, Lilian Scripnic 

și George-Cătălin Stângă au fost prezenți. 

Domnul deputat Costel Șoptică a fost în concediu de odihnă.  

Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Adrian Alda, Dumitru Flucuș, Csaba 

Könczei, Remus Munteanu și Alin-Costel Prunean au absentat.   

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 

 


