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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 

 
Bucureşti, 19.12.2022 

Nr. 4c-5/776 

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 12, 13 și 15 decembrie 2022 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13 și 15 decembrie 2022, 

având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului Legii bugetului 

de stat pe anul 2023 (aviz comun cu Comisia pentru agricultură, industrie alimentară 

şi dezvoltare rurală din Senat și/sau Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond 

cinegetic din Senat pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 756/2022); 

2. 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); 

3. 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); 

Ședința din ziua de 12 decembrie 2022 a avut următoarea ordine de zi:  

- Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2023 (aviz comun cu Comisia pentru agricultură, industrie 

alimentară şi dezvoltare rurală din Senat și Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond 

cinegetic din Senat pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 756/2022). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Sorin MOISE – secretar de stat, MADR; 

- domnul Mihai PUȚINTEI – director general, MADR; 

- domnul Alexandru Nicolae BOCIU – președinte, ANSVSA; 

- domnul Nagy László CSUTAK – vicepreședinte, ANSVSA; 

- domnul Dănuț PĂLE – vicepreședinte, ANSVSA;  
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- domnul Ioan OLELEU – vicepreședinte, ANSVSA; 

- domnul Stelian CARAMITRU – secretar general, ANSVSA; 

- doamna Elena IONESCU – director, ANSVSA; 

- doamna Elena DIMULESCU – consilier, Ministerul Finanțelor. 

Au fost prezenţi 27 deputați, din totalul de 28 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, 

Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Vasile Nagy, 

Varujan Pambuccian, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean, Alexandru Popa, 

Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți, iar domnul deputat Mircea Fechet a 

fost înlocuit de doamna deputat Angelica Fădor. 

Domnul deputat George-Cătălin Stângă a absentat. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice. 

În ședința comună au fost dezbătute și avizate proiectul de buget al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Anexa 3/22), respectiv proiectul de buget al 

Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Anexa 

3/38). 

Proiectul de buget al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Anexa 

3/22), a fost prezentat în ședința comună de către domnul secretar de stat al MADR, 

Sorin Moise. 

În urma dezbaterilor generale, pe articole şi a amendamentelor depuse, membrii 

celor trei Comisii avizatoare au hotărât, cu majoritate de voturi (36 voturi pentru și 5 

abțineri), să avizeze favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de buget al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor (Anexa 3/38), a fost prezentat în ședința comună de către 

domnul președinte al ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu. 

În urma dezbaterilor generale și pe articole, membrii celor două Comisii 

avizatoare au hotărât, cu unanimitate de voturi (33 de voturi pentru),  să  avizeze 

favorabil  proiectul de lege. 

Cele două avize au fost înaintate Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a 

Camerei Deputaţilor și Comisiei pentru buget, finanţe, piaţa de capital şi activitate 

bancară a Senatului, în vederea întocmirii raportului comun la Proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2023. 

Ședința din ziua de 13 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 
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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 27 deputați, din totalul de 28 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: 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, Vasile Nagy, Varujan Pambuccian, 

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

Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți. 

Domnul deputat Florin-Ionuț Barbu a fost în concediu de odihnă.  

Ședința din ziua de 15 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 28 deputați, din totalul de 28 membri ai Comisiei. 

Așadar, 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, 

Vasile Nagy, Varujan Pambuccian, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean, 

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

prezenți. 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 

 


