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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 26.04.2021 
Nr. 4c-5/413 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor 

Comisiei din zilele de 13, 14 și 15 aprilie 2021 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13, 14 și 15 
aprilie 2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru 
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de 
alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul 
pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale (aviz 
pentru: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci; PLx. 114/2021). 

2.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2021 
pentru modificarea și completarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru 
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de 
alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul 
pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale (aviz 
pentru: Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 
135/2021). 
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3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege 
privind prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 525/2020). 

4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 642/2020). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 291 
din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (retrimis din plen pentru 
raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx. 56/2018/2021). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului Legii laptelui și a produselor 
lactate (raport: PLx. 298/2020). 

7.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul 
Comisiei. 
       Ședința din ziua de 13 aprilie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru 
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de 
alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul 
pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale (aviz 
pentru: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci; PLx. 114/2021). 

2.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2021 
pentru modificarea și completarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru 
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de 
alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul 
pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale (aviz 
pentru: Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 
135/2021). 
 Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian 
Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă,  Claudiu-Martin Chira, Ciprian 
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Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana 
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  
Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță,  Silviu Titus Păunescu, Alin-
Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților.  

Domnii deputați: Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au fost 
prezenți online. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 
Chesnoiu, președintele Comisiei.  

Primul punct dezbătut a fost avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele 
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din 
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții 
de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de 
COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale (PLx. 114/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru acordarea 
de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri 
de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a 
fost afectată în contextul pandemiei COVID-19. Scopul măsurilor de sprijin 
este să asigure continuitatea activităţii operatorilor economici din sectorul 
turistic, structuri de cazare, structuri de alimentaţie, agenţii de turism, grav 
afectaţi de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin 
îmbunătăţirea accesului la lichidităţi, pentru a-i ajuta să îşi continue 
activitatea şi să păstreze locurile de muncă. Durata schemei de ajutor de stat 
este de la data adoptării sale, până la 30 iunie 2021, plata sumelor 
corespunzătoare urmând a fi realizată în 30 de zile de la semnarea 
contractului de finanţare. Schema de ajutor de stat intră în vigoare după 
comunicarea de către Comisia Europeană, a deciziei de autorizare. 
Valabilitatea schemei de ajutor de stat poate fi prelungită doar după 
obţinerea aprobării din partea Comisiei Europene. Senatul a adoptat 
proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență, ca urmare a 
depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția 
României, republicată. Proiectul de lege a fost repartizat pentru dezbatere în 
fond: Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui aviz favorabil. 

Ședința a continuat cu avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea și 
completarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele 
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din 
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții 
de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de 
COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale (PLx. 135/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.10/2021, în sensul instituirii unei scheme de ajutor de stat 
privind acordarea de finanţare din fonduri publice naţionale şi/sau din 
fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului şi 
alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei 
de COVID-19. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și 
Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui aviz favorabil. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 aprilie 2021, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului de Lege 
privind prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 525/2020). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 642/2020). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 291 
din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (retrimis din plen pentru 
raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx. 56/2018/2021). 
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4.Dezbaterea și analiza Proiectului Legii laptelui și a produselor 
lactate (raport: PLx. 298/2020). 
  Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba,  Costel 
Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, 
Florică Ică Calotă,  Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel 
Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-
Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Remus 
Munteanu, Nicu Niță,  Silviu Titus Păunescu și Lilian Scripnic au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Varujan Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel 
Prunean  au fost prezenți online. 

În conformitate cu prevederile art. 242 alin.(5), lit. e) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare  domnul deputat Loránd Bálint Magyar a fost absent, 
motivat. 

Au  participat ca invitați: 
-domnul Gheorghe Ștefan – secretar de stat Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Vasile Panaite – secretar de stat Ministerul Mediului,  Apelor 

și Pădurilor; 
-domnul Adrian Constantin Bîrzoi – director general adjunct Agenția 

Națională de Îmbunătățiri Funciare; 
-domnul Mircea Viorel Popa - director general adjunct Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
-doamna Elena-Diana Duțulescu – consilier juridic Inspectoratul 

General al Poliției Române; 
-domnul Dorin Cojocaru – președinte Asociația Patronală Română 

din Industria Laptelui; 
-domnul  Bangyán István  – manager calitate Selgros Cash&Carry. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 
Chesnoiu, președintele Comisiei.  

Primul proiect dezbătut a fost a proiectul de Lege privind prevenirea, 
combaterea și distrugerea buruienii ambrozia (PLx. 525/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru prevenirea, 
combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia. Totodată, se preconizează 
abrogarea actualei reglementări în materie, respectiv Legea nr.62/2018. 
Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, 
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republicată. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Daniel-Sorin Gheba. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea  
voturilor celor prezenți (s-au înregistrat două voturi împotrivă),  întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar 
nr. 18/1991 (PLx. 642/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.7/1996, în sensul organizării Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară ca instituţie publică cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării Administraţiei, 
personalul acesteia, precum cel al instituţiilor subordonate fiind încadrat cu 
contract individual de muncă. De asemenea, iniţiativa vizează modificarea 
art.121 din Legea nr.18/1991, în sensul ca finanţarea activităţii de cadastru 
funciar, precum şi a băncilor de date aferente acestora, la nivel judeţean şi 
naţional, să se realizeze de la buget, iar în cazul planurilor parcelare realizate 
şi recepţionate potrivit legislaţiei specifice a cadastrului, să fie aplicabile 
dispoziţiile referitoare la cofinanţare, prevăzute de art 9 alin.(29)-(30)1 din 
Legea nr.7/1996. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Constantin Bîrcă. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea  
voturilor celor prezenți (s-a înregistrat un vot împotrivă),  întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare, cu amendamente. 

Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru abrogarea 
art. 291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (PLx. 
56/2018/2021). 
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Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare corelarea reglementărilor din cuprinsul 
Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, având în vedere că prin 
modificări succesive dispoziţiile prevăzute la art.29 indice 1 au fost preluate 
în textul art.29 indice 3, urmare a modificării intervenite prin Legea 
nr.133/2017. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și 
Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

În conformitate cu art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare plenul Camerei 
Deputaților a hotărât, în ședința din data de 31 martie 2021, retrimiterea  
proiectului de lege Comisiilor sesizate în fond, în vederea reexaminării și 
depunerii unui raport comun înlocuitor. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Nicu Niță. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea  
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui raport preliminar înlocuitor de 
respingere. 

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul Legii laptelui și a produselor 
lactate (PLx. 298/2020). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect reglementarea sectorului laptelui şi a produselor lactate, a 
preparatelor lactate, a preparatelor pe bază de lapte şi a celor care au ca 
materie primă produse obţinute din lapte şi creează cadrul juridic în ceea ce 
priveşte prezentarea produselor şi comercializarea acestora. Stabileşte 
informaţiile obligatorii care trebuie inscripţionate pe eticheta laptelui de 
consum şi a produselor lactate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr.1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 
2011. Astfel, se înfiinţează Registrul Laptelui, în cadrul direcţiei tehnice de 
specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în care 
operatorii economici trebuie să se înscrie pentru a putea desfăşura activităţi 
în domeniul procesării laptelui crud, producţiei laptelui de consum şi a 
produselor lactate  destinate comercializării. Totodată, se instituie interdicţia 
de comercializare a produselor lactate cu adaos de grăsimi vegetale în 
acelaşi loc cu produsele lactate care nu conţin grăsimi vegetale. În acelaşi 
sens, se reglementează ca fabricarea produselor lactate cu adaos de grăsimi 
vegetale să se proceseze în partidă separată faţă de lapte şi produse lactate. 
De asemenea, produsele lactate cu adaos de grăsimi vegetale trebuie să se 
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comercializeze într-un spaţiu bine delimitat, cu atenţionare explicită către 
cumpărător a conţinutului acestor produse. Senatul a adoptat proiectul de 
lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Remus Munteanu. 

În urma dezbaterilor generale domnul președinte Adrian Chesnoiu, în 
conformitate cu art. 47 lit.e) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare  a propus constituirea 
unei subcomisii formată din: parlamentari, reprezentanți ai administrației 
publice centrale, precum și reprezentanți ai organizațiilor și asociațiilor din 
domeniu.  
  Ședința din ziua de 15 aprilie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul 
Comisiei. 
  Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba,  Costel 
Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, 
Florică Ică Calotă,  Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel 
Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-
Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Remus 
Munteanu, Nicu Niță și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților.  

Domnii deputați: Varujan Pambuccian, Silviu Titus Păunescu, 
Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean  au fost prezenți online. 

În conformitate cu prevederile art. 242 alin.(5), lit. e) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare  domnul deputat Loránd Bálint Magyar a fost absent, 
motivat. 

PREŞEDINTE, 
Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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