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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 18.04.2022 

Nr. 4c-5/241 

 

 

 

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 05, 06 și 07 aprilie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

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

aprilie 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea și analiza 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);  

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind completarea art.4 

din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 

fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu: 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 96/2019);  

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019);  

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative "Legea suveranităţii - 

Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al 

cetăţeanului român" (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi; PLx. 79/2022);  

mihaela.stan
Conform cu originalul
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5. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 513/2016);  

6. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene (raport comun cu: Comisia pentru 

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

35/2022);    

7. Diverse 

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

1. Dezbaterea și analiza 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);  

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind completarea 

art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 

Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun 

cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 96/2019);  

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019);  

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative "Legea suveranităţii 

- Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al 

cetăţeanului român" (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi; PLx. 79/2022); 

5. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 513/2016). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Iulian BUCUR – secretar de stat, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

- doamna Elena FILIP – director, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. 
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Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei. 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

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

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, 

Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel 

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

Emil Dumitru, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus 

Munteanu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian 

Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților.  

 Domnii deputați: Călin Constantin Balabaşciuc, Ciprian Ciubuc și  

Varujan Pambuccian au fost absenți.  

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost proiectul 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). 

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

Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.34 din Legea 

nr.138/2004, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, să 

se înlocuiască acordul scris al proprietarilor întrucât sunt multe situaţii când 

investiţiile sunt îngreunate sau blocate din cauza faptului că proprietarii nu 

pot fi identificaţi. 

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a unui raport preliminar de 

adoptare cu amendamente asupra proiectului de Lege, 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.   

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind 

completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 

prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
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(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 

96/2019).  

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

Lege are ca obiect de reglementare completarea art.4 din Legea nr.1/2000 cu 

un nou alineat, alin.(110), în sensul instituirii posibilităţii proprietarilor 

investiţiilor privatizate de a încheia acorduri de despăgubire şi cu persoane 

fizice îndreptăţite din judeţul respectiv al căror drept de proprietate a fost 

validat de comisiile judeţene de fond funciar sau a fost stabilit prin sentinţe 

judecătoreşti definitive, chiar dacă aceste terenuri preluate abuziv nu s-au 

aflat sub investiţiile privatizate. 

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a unui raport preliminar de 

adoptare cu amendamente asupra proiectului de Lege, 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 Aurel Bălășoiu.   

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

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun 

cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019).  

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

Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.18/1991, în sensul exceptării de la scoaterea din circuitul agricol a 

terenurilor situate în extravilan pe care urmează a fi amplasate sere, solarii 

şi răsadniţe. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile preconizate sunt 

justificate de faptul că activităţile desfăşurate pe aceste terenuri sunt tot de 

natură agricolă, actuala reglementare descurajând iniţiativele de desfăşurare 

a activităţilor agricole în sere, solarii şi răsadniţe.   

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a unui raport preliminar de 

adoptare cu amendamente asupra proiectului de Lege, 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 Florian-Emil Dumitru. 
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Cel de-al patrulea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă 

"Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran 

al poporului şi al cetăţeanului român" (aviz pentru: Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi; PLx. 79/2022).   

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această 

propunere legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al 

cetăţeanului român.    

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

nefavorabil propunerea legislativă, 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 desemnată 

doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu.   

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 

Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 513/2016).  

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

Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.205/2004, în sensul majorării limitelor speciale ale pedepselor şi ale 

amenzilor contravenţionale prevăzute în actul normativ de bază. 

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a unui raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege, cu amendamentele transmise de Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, 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 Nicu Niță.   

La categoria diverse, domnul deputat Florin-Ionuț Barbu, președintele 

Comisiei, i-a urat bun venit doamnei deputat Viorica Sandu, care s-a alăturat 

Comisiei drept membru din partea Grupului PSD. În continuare, domnul 

președinte i-a informat pe membrii Comisiei cu privire la propunerea 

Grupului Parlamentar PNL referitoare la nominalizarea domnului deputat 

Florian-Emil Dumitru pentru funcția de vicepreședinte al Comisiei. Astfel, 
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice a aprobat, cu unanimitate de voturi, această propunere de 

completare a Biroului Comisiei. 

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

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială; PLx. 35/2022).   

Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

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

Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, 

Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian 

Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, 

Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alexandru Popa, Viorica Sandu, Lilian 

Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

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

Constantin Balabaşciuc, Ciprian Ciubuc, Varujan Pambuccian și Alin-Costel 

Prunean au fost absenți. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

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

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială; PLx. 35/2022).   

Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

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

Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, 

Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian 

Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Nicolae Giugea, 

Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alexandru Popa, Viorica Sandu, Lilian 
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Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

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

Constantin Balabaşciuc, Ciprian Ciubuc, Varujan Pambuccian și Alin-Costel 

Prunean au fost absenți. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

 

  

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


