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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 19.09.2022 

Nr. 4c-5/492 

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 12, 13, 14 și 15 septembrie 2022 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13, 14 și 

15 septembrie 2022, având următoarea ordine de zi:  

1. Documentarea și consultarea proiectului Legii pescuitului şi a 

protecţiei resursei acvatice vii (PLx. 429/2022);  

2. Dezbaterea și analiza Legii pentru modificarea Legii nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – 

Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru 

constituționalitate; PLx. 188/2020/2021);  

3. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind unele măsuri 

pentru dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice 

şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi 

operarea centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de 

stocare a energiei electrice (aviz pentru: Comisia pentru industrii şi servicii; 

Plx. 266/2022);  

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind completarea 

Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (aviz pentru: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi; Plx. 462/2022); 
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5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru modificarea şi completarea 

Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 (aviz pentru: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi; Plx. 317/2022); 

6. Analiza situației din sectorul de creștere a bovinelor și bubalinelor 

- discuție cu asociațiile fermierilor din această industrie, așa cum a fost 

propusă și votată de membrii comisiei în ședința de săptămâna trecută.  

7. Documentarea și consultarea proiectului Legii pescuitului şi a 

protecţiei resursei acvatice vii (PLx. 429/2022). 

Ședința din ziua de 12 septembrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii pescuitului şi a 

protecţiei resursei acvatice vii (PLx. 429/2022).  

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 27 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, Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, 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. 

Domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a fost în concediu medical. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a absentat.  

Ședința din ziua de 13 septembrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Dezbaterea și analiza Legii pentru modificarea Legii nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – 

Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru 

constituționalitate; PLx. 188/2020/2021);  
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2. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind unele măsuri 

pentru dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice 

şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi 

operarea centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de 

stocare a energiei electrice (aviz pentru: Comisia pentru industrii şi servicii; 

Plx. 266/2022);  

3. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind completarea 

Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (aviz pentru: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi; Plx. 462/2022); 

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru modificarea şi completarea 

Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 (aviz pentru: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi; Plx. 317/2022); 

5. Analiza situației din sectorul de creștere a bovinelor și 

bubalinelor - discuție cu asociațiile fermierilor din această industrie, așa 

cum a fost propusă și votată de membrii comisiei în ședința de săptămâna 

trecută.  

În prima parte a lucrărilor comisiei au participat ca invitați: 

- domnul Dragoș Costin TELEHUZ – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  

- domnul Bogdan-Radu BALANIȘCU – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor;  

- domnul PORZSOLT Levente – consilier ministru, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor;   

- domnul Silviu GEANĂ – președinte Federația Sindicatelor din 

Silvicultură SILVA. 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 27 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, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin 

Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba 
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Könczei, Remus Munteanu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean, Viorica 

Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul 

Camerei Deputaților.  

Domnul deputat Florică Ică Calotă a fost înlocuit de domnul deputat 

Călin-Ioan Bota. 

Domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a fost în concediu medical. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian 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 Legea pentru modificarea Legii nr. 

165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru 

constituționalitate; PLx. 188/2020/2021).  

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această lege are ca 

obiect de reglementare restituirea terenurilor forestiere aparţinând 

domeniului public al statului numai după trecerea prealabilă a acestora în 

domeniul privat al statului. 

Totodată, domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a mai precizat și că 

această lege a fost transmisă spre reexaminare celor două Camere, în urma 

sesizării de neconstituționalitate formulată de Curtea Constituțională prin 

Decizia nr. 685 din 30.09.2020. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea legii 

pentru 2 săptămâni cu unanimitate de voturi, în așteptarea punctelor de 

vedere ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Federației 

Sindicatelor din Silvicultură SILVA. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al legii menționate mai sus a fost desemnat domnul deputat Daniel 

Constantin.    

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

unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a 

energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, 
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prin construirea şi operarea centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu 

capacităţi de stocare a energiei electrice (aviz pentru: Comisia pentru 

industrii şi servicii; Plx. 266/2022). 

Domnul preşedinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare propunerea unor măsuri pentru 

dezvoltarea infrastructurii de producție și stocare a energiei electrice și 

echilibrare a Sistemului Electroenergetic Național. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

nefavorabil propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă).  

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 Adrian-Ionuț Chesnoiu.  

Cel de-al treilea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă privind 

completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (aviz 

pentru: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx. 462/2022). 

Domnul preşedinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare realizarea cadastrării integrale a cel 

puţin 1000 de unităţi administrativ-teritoriale, în special din mediul rural, 

începând din anul 2023 până în anul 2026. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze favorabil 

propunerea legislativă cu amendamente admise, 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 Nicu Niță.   

Cel de-al patrulea și ultimul proiect dezbătut a fost propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004 (aviz pentru: Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi; Plx. 317/2022). 
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Ordinea de zi a fost suplimentată cu această propunere legislativă la 

începutul ședinței, urmând ca votul pentru dezbaterea și avizarea acesteia în 

cadrul ședinței aflate în desfășurare să fie unul favorabil în unanimitate.   

Domnul preşedinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare eliminarea incoerenței și vidurilor 

legislative din cele două legi, care au potențialul să pună în pericol 

proprietatea privată și siguranța circuitului civil, precum și să descurajeze 

investițiile în sectorul imobiliar. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să avizeze 

favorabil propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (2 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 desemnat domnul 

deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu.  

În continuarea proiectelor dezbătute a avut loc o întâlnire a comisiei 

pe tema analizei situației din sectorul de creștere a bovinelor și 

bubalinelor, în cadrul căreia au participat reprezentanți ai MADR, 

ANSVSA și ai asociațiilor fermierilor din această industrie.  

Astfel, în cea de-a doua parte a lucrărilor comisiei au participat ca 

invitați: 

- domnul Dragoș Costin TELEHUZ – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  

- domnul BARABÁSI Antal Szabolcs – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- doamna Maria TOMA – director, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

- domnul George SĂRĂCĂCIANU – consilier secretar de stat Dragoș 

Costin TELEHUZ, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  

- domnul Dănuț PĂLE – vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

- domnul Velizar BARBULUI – director general, Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;  

- domnul Cristian DUICU – director general, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;  

- domnul Costel Cristian TOGAN – director general, Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
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- domnul Florinel BÎRCĂ – director general, Agenția Națională pentru 

Zootehnie – „Profesor dr. G. K. Constantinescu”; 

- domnul Vlad MACOVEI – președinte, Asociația Forța Fermierilor; 

- domnul Cristian GAVRILĂ – consilier juridic, PRO Agro; 

- domnul Daniel BERINDEI – membru APRIL;  

- domnul Ionuț LUPU – președinte, HOLSTEIN; 

- domnul Mihai AFILIU – membru HOLSTEIN; 

- domnul Cosmin GHENCIOI – membru HOLSTEIN. 

Întâlnirea a fost condusă de domnul deputat Florian-Emil Dumitru, 

vicepreședintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

În cadrul acesteia au avut loc discuții față de situația din fermele 

românești care introduc lapte în sistemul comercial, având în vedere 

evoluțiile nefavorabile de pe piața produselor lactate și capacitatea 

fermierilor de a asigura necesarul de materie primă pentru procesare. 

Deoarece în prezent sectorul vacii de lapte se află în dificultate, 

producătorii de lapte, alături de procesatori, și-au exprimat îngrijorarea față 

de creșterile neprevăzute ale costurilor cu impact violent asupra întregii 

filiere, încercând totodată să caute soluții pentru limitarea efectelor negative 

asupra consumatorului. 

În ceea ce privește stabilizarea și redresarea producției de lapte aflate 

în colaps, o solicitare pe care invitații prezenți la discuții au considerat-o ca 

fiind ajutătoare pe o perioadă determinată, a fost identificarea unui buget 

care să permită acoperirea a 25% din costul de producție per litru de lapte. 

În urma discuțiilor dintre membrii comisiei și actorii invitați la 

această întâlnire, o parte dintre concluziile pe acest subiect au constat în: 

reiterarea importanței fermierilor de a rămâne în activitate, achiziția de 

material genetic bun de bovine și bubaline, identificarea unor scheme de 

sprijin pe cantitatea de lapte în sistem organizat, precum și protejarea 

fermierilor într-o piață deloc predictibilă, așa cum s-a văzut în ultimii 3 ani 

de zile.  

Ședința din ziua de 14 septembrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii pescuitului şi a 

protecţiei resursei acvatice vii (PLx. 429/2022). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 
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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, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, 

Dumitru Flucuș, 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. 

Domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a fost în concediu medical. 

Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Daniel Constantin și Varujan 

Pambuccian au absentat.   

Ședința din ziua de 15 septembrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii pescuitului şi a 

protecţiei resursei acvatice vii (PLx. 429/2022). 

Au fost prezenţi 22 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, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Andrei-

Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Dumitru 

Flucuș, 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. 

Domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a fost în concediu medical. 

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

Constantin și Varujan Pambuccian au absentat.   

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 

 

 


