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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 06.03.2020 
  
Nr. 4c-5/103 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 25, 26 și 27  februarie 2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26 și 
27  februarie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii 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, finanțe și bănci; 
PLx. 38/2020). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru asigurarea 
condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului 
de lungă durată în afara spaţiului comunitar (raport: PLx. 637/2019). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind modificarea și 
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (aviz 
pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 630/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 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 (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 
93/2019). 
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5.Dezbaterea și avizarea Proiectului Legii resurselor hidrominerale 

(aviz pentru: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 458/2019). 
6.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind protecţia 

persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice în România (aviz pentru: Comisia 
pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie și 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 59/2020). 

7.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 42/2020). 

8.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind gestionarea 
deşeurilor nepericuloase compostabile (aviz pentru: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 41/2020). 

9. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (aviz 
pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 19/2020). 

10.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată 
a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
336/2018). 

 Lucrările şedinţei din ziua de 25 februarie 2020 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii 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, finanțe și bănci; 
PLx. 38/2020). 
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2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru asigurarea 
condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului 
de lungă durată în afara spaţiului comunitar (raport: PLx. 637/2019). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați  Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la dezbateri 
de domnul deputat Cristian Buican) și  Nechita-Adrian Oros (înlocuit la 
dezbateri de doamna deputat  Angelica Fădor) au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Mihai Neagu, consilier superior  Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Filaret Brădățan, vicepreședinte Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -doamna Adina Ciurea, șef serviciu Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -doamna Carmen Vicoleanu, șef serviciu juridic Inspectoratul 
General al Poliției de Frontieră; 
 -domnul Nicolae Cioranu, președinte Asociația Crescătorilor de 
Ovine „Păstorul Crișana”; 
 -domnul Dumitru Stanca, vicepreședinte Asociația Crescătorilor de 
Ovine „Păstorul Crișana”; 
 -domnul Dumitru Andreșoi, președinte  Asociația  Crescătorilor de 
Ovine “DACIA”,judetul Hunedoara; 
 -domnul Iancu Polifronie, președintele Asociației Crescătorilor de 
Ovine din Dobrogea; 
 -domnul Ioan Branga, administratorul Cris-Sib Lacto România. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 
Stănescu, președintele Comisiei.  

Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de Lege  
pentru modificarea şi completarea Legii 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, finanțe 
și bănci; PLx. 38/2020). 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 
republicată și are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2018, în sensul corelării textelor din lege cu textele anexelor 
care fac parte integrantă din lege. Proiectul de lege a fost repartizat și 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizată de asemenea în fond cu 
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 mai sus menționat a fost 
desemnat domnul deputat Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente 
admise.  

Ședința a continuat cu dezbaterea și  analiza   Proiectului de Lege 
pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în 
timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar (PLx. 
637/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 
republicată și are ca obiect  reglementarea condiţiilor asigurării asistenţei 
sanitar-veterinare la efectuarea transportului de animale vii către ţări terţe 
Uniunii Europene, preconizându-se, totodată, modificarea art.16 alin.(2) 
din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor. 

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

Au urmat dezbateri generale. 
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 Lucrările au continuat în ziua de 26  februarie 2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind modificarea și 
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (aviz 
pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 630/2019). 

2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 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 (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 
93/2019). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului Legii resurselor hidrominerale 
(aviz pentru: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 458/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind protecţia 
persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice în România (aviz pentru: Comisia 
pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie și 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 59/2020). 

5.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (aviz pentru: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 42/2020). 

6.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind gestionarea 
deşeurilor nepericuloase compostabile (aviz pentru: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 41/2020). 

7. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (aviz 
pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 19/2020). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar (concediu 
medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și  
Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri de doamna deputat  Angelica 
Fădor) au fost absenți.  
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Au participat ca invitați: 
- doamna Carmen Moraru, secretar de stat  Ministerul Fondurilor 

Europene; 
-domnul Valentin Toma, secretar general Agenţia Naţională pentru 

Arii Naturale Protejate; 
-domnul Mircea Popa,  director general adjunct Agenția Națională 

de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
-doamna Corina Dragomir, șef serviciu Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
-doamna Didina Ioan, consilier superior Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Valeriu Tabără, președinte  Academia de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” ; 
-doamna Gabriela Folcuț, director executiv Asociația Română a 

Băncilor; 
-doamna Anca Marginean, director executiv Federația Patronală din 

Industria Materialelor de Construcții – PATROMAT; 
-domnul Alin Gliga, vicepreședinte Patronatul Apelor Minerale 

Naturale din România (APEMIN); 
-domnul Ninel Păianjen, consilier juridic - auditor în cadrul 

Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege privind 

modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996 (PLx. 630/2019). 

 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 
republicată și are ca obiect de reglementare modificarea alin.(29), (30) şi 
(32) ale art.9 din Legea nr.7/1996, în sensul ca şi planurile parcelare să 
beneficieze de cofinanţare din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Proiectul de lege a fost repartizat Comisiei pentru 
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administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități pentru dezbatere în fond. 

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege  mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Ionuț Simionca. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus menționat cu 
amendamente admise care se regăsesc în anexa care face parte integrantă 
din aviz. 

Lucrările au continuat dezbaterea și avizarea proiectului de Lege 
pentru aprobarea 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 (PLx. 93/2019). 

 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a fost adoptat de Senat ca 
urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din 
Constitutia României republicată, și are ca obiect de reglementare 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene. Astfel, prin proiect se propune: înfiinţarea 
Fondului de Dezvoltare si Investiţii, aprobarea Programului de finanţare 
a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, 
aprobarea Programul „growth - investim în copii, investim în viitor”, 
acordarea unei alocaţii pe persoană, suportată de la bugetul de stat, în 
scopul stimulării îmbunătăţirii condiţiilor de habitat şi de alimentaţie, în 
cadrul grădiniţelor cu profil sportiv, instituirea unei taxe pe activele 
instituţiilor financiar bancare, numeroase intervenţii legislative, 
modificări şi completări a peste 25 de acte normative, care reglementează 
diverse domenii sociale-salarizare, investiţii. Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci este sesizată în fond cu acest proiect de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege  mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Nicu Niță. 
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Membrii Comisiei au decis amânarea dezbaterilor pentru o ședință 
viitoare. 

Lucrările au continuat dezbaterea și avizarea Proiectului Legii 
resurselor hidrominerale ( PLx. 458/2019). 

 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost respins de Senat și are ca obiect de reglementare stabilirea 
cadrului instituţional şi a modului de desfăşurare a activităţii de 
prospecţiune, explorare, încetarea concesiunii, protecţie şi valorificare a 
resurselor hidrominerale. Prin proiect, se urmăreşte eficientizarea 
resurselor naturale, atragerea investiţiilor şi creşterea veniturilor bugetare, 
prin realizarea unui cadru legal unitar şi flexibil pentru exploatarea 
resurselor hidrominerale pe întreg lanţul de la extracţie până la 
consumatorul final, în condiţii de concurenţă loială. Comisia pentru 
industrii și servicii este sesizată în fond cu acest proiect de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege  mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Emanuel-Iuliu Havrici. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus menționat cu 
amendamente admise care se regăsesc în anexa care face parte integrantă 
din  aviz. 

Lucrările au continuat dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege 
privind protecţia persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice în România ( 
PLx. 59/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 
republicată și are ca obiect de reglementare instituirea cadrului normativ 
pentru protecţia, siguranţa vieţii şi respectarea, în condiţii de egalitate şi 
nediscriminare, a drepturilor persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice, 
precum şi ale persoanelor care prezintă suspiciunea de a fi diagnosticate 
cu astfel de boli şi afecţiuni. Soluţiile legislative vizează, astfel cum 
rezultă din cuprinsul expunerii de motive, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
a integrării sociale a persoanelor care suferă de boli şi afecţiuni alergice, 
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diagnosticarea rapidă a persoanelor care prezintă suspiciune de boli şi 
afecţiuni alergice, precum şi creşterea nivelului de conştientizare asupra 
gravităţii bolilor şi afecţiunilor alergice. Comisia pentru muncă și 
protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru 
învățământ, știință, tineret și sport sunt sesizate în fond cu acest proiect 
de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege  mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Vasile Gudu. 

În absența reprezentantului Ministerului Sănătății dezbaterile au 
fost amânate. 

Lucrările au continuat dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(PLx. 42/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 
republicată și are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 prin instituirea unei excepţii pentru Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Sişeşti” şi unităţile 
subordonate, precum şi pentru fundaţiile înfiinţate de aceasta în calitate 
de fondator unic, în sensul de a exclude de la aplicarea prevederilor 
Titlului II - „Impozitul pe profit” din Codul fiscal a activităţilor 
economice desfăşurate, altele decât cele rezultate din utilizarea terenurilor 
pentru activităţi de cercetare-dezvoltare. De asemenea, se prevede 
completarea prevederilor art.456 alin.(1) lit.(m) şi ale art.464 alin.(1) lit. 
p) din Legea nr.227/2015, în sensul ca şi Academia de Ştiinte Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Sişeşti”, şi fundaţiile înfiinţate de aceasta să 
beneficieze de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi pe teren, 
cu excepţia încăperilor şi a terenurilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice. Comisia pentru buget, finanțe și bănci este sesizată în fond cu 
acest proiect de lege. 



10 
 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege  mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Nicolae Giugea. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-a înregistrat o abținere), avizarea favorabilă a proiectului de lege 
mai sus menționat. 

Lucrările au continuat dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege 
privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile (PLx. 
41/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 
republicată și are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru 
desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor nepericuloase 
compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opţiunea de 
compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătăţii umane şi a 
mediului, în acord cu normele şi exigenţele europene incidente în materie, 
în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic este sesizată în fond cu acest proiect de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege  mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Ioan Terea. 

Dezbaterile au fost amânate pentru o ședință viitoare. 
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene ( PLx. 
19/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare prelungirea 
perioadei de implementare, până la data de 31.12.2022, a tuturor 
proiectelor finanţate din fondurile alocate României de către Comisia 
Europeană. Neadoptarea măsurilor necesare pentru finanţarea măsurilor 
ex-ISPA şi, implicit, neatingerea obiectivelor măsurilor ex-ISPA ar 
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conduce la dezangajarea sumelor deja rambursate României şi astfel 
grevarea semnificativă a bugetului de stat. Proiectul vizează modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene, şi 
anume: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015, modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2013, modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2012. Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 
Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități sunt sesizate în fond cu proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege  mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Nicolae Daniel Popescu.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate 
de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus menționat. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27  februarie 2020, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată 
a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
336/2018). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar (concediu 
medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican), 
Nechita-Adrian Oros  (înlocuit la dezbateri de doamna deputat  Angelica 
Fădor)  și Ioan Sorin Roman  au fost absenți. 
 
 

Pentru Președinte, 
Șef serviciu Anton Păștinaru 
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