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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 31.10.2022 

Nr. 4c-5/627 

  

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 24, 25, 26 și 27 octombrie 2022 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25, 26 și 

27 octombrie 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor 

acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona 

montană (PLx. 573/2022); 

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2022 privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din 

sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID 19 (PLx. 260/2022); 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii apelor nr.107/1996 (aviz pentru Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 490/2022);   

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996 (aviz pentru: Comisia pentru 

industrii şi servicii și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

489/2022); 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.13/2022 pentru reglementarea unor măsuri de 

mihaela.stan
Conform cu originalul
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implementare a sistemului de garanție returnare pentru ambalaje 

nereutilizabile (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 488/2022);    

6. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2022 

privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal 

şi vamal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 481/2022);  

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale şi bugetare (aviz pentru: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 594/2022);     

8. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 

privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat (aviz pentru: Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru învăţământ; PLx. 572/2022);  

9. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 

privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi 

pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (raport comun cu: Comisia pentru 

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

302/2019/2021); 

10. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piaţă a unor produse 

fertilizante şi pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de 

import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrășămintelor (PLx. 574/2022); 

11. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor (PLx. 460/2022);  
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12. Documentarea și consultarea propunerii legislative privind 

etichetarea nutrițională voluntară Nutri-Score (Plx. 413/2022). 

Ședința din ziua de 24 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2022 privind 

modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin 

pentru zona montană (PLx. 573/2022); 

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2022 privind 

instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 

crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID 19 (PLx. 260/2022). 

Au fost prezenţi 19 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

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

Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, 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, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel 

Prunean, Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

Domnul deputat Nicu Niță a fost în delegație externă. 

Domnul deputat George-Cătălin Stângă a fost în concediu de odihnă. 

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu medical. 

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

Constantin, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au absentat. 

Ședința din ziua de 25 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi:  

1. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii apelor nr.107/1996 (aviz pentru Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 490/2022);   

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996 (aviz pentru: Comisia pentru 

industrii şi servicii și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 

489/2022);    
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3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.13/2022 pentru reglementarea unor măsuri de 

implementare a sistemului de garanție returnare pentru ambalaje 

nereutilizabile (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 488/2022);    

4. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2022 

privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal 

şi vamal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 481/2022);  

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale şi bugetare (aviz pentru: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 594/2022);     

6. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 

privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat (aviz pentru: Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru învăţământ; PLx. 572/2022). 

Au participat ca invitați: 

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

Mediului, Apelor și Pădurilor;  

- doamna Diana MANOLE POPESCU – consilier, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor; 

- doamna Adela ȚICA – consilier, Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor; 

- doamna Diana MOȚEI – consilier, Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor; 

- domnul Marian Cristian DINCĂ – expert, Ministerul Finanțelor. 

Au fost prezenţi 19 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

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

Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Florică Ică Calotă, Adrian-

Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Andrei-Iulian Drancă, Raluca 

Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, 
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Csaba Könczei, Remus Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel 

Prunean, Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților.  

Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar și Nicu Niță au fost în 

delegație externă.  

Domnul deputat George-Cătălin Stângă a fost în concediu de odihnă. 

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu medical. 

Domnii deputați: Adrian Alda, Daniel Constantin, Varujan 

Pambuccian și Alexandru Popa au 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 proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (aviz pentru Comisia pentru mediu 

şi echilibru ecologic; PLx. 490/2022). 

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

ca obiect de reglementare introducerea unor noi categorii de contravenții în 

domeniul apelor, ce vizează în principal următoarele fapte: ne montarea de 

panouri de avertizare, ne instalarea de sisteme de avertizare-alarmare, ne 

împrejmuirea zonelor de lucrări prevăzute la art.48 alin.(1) din Legea 

nr.107/1996 de către persoanele fizice și/sau juridice, care efectuează 

respectivele lucrări.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, 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 Csaba Könczei. 

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

completarea articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996 (aviz pentru: 

Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; PLx. 489/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare completarea art.33 din Legea nr.107/1996 

în sensul ca eliberarea permisului de exploatare de nisipuri și pietriș să fie 

realizată de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, cu durata de 1 an. 
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Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

proiectului de lege pentru 2 săptămâni, 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 Csaba Könczei.   

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2022 pentru reglementarea unor 

măsuri de implementare a sistemului de garanție returnare pentru ambalaje 

nereutilizabile (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 488/2022).    

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

lege are ca obiect reglementarea situației în care Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor poate înființa, în condițiile legii, societăți pe acțiuni, cu 

participarea statului la capitalul social al unor societăți existente sau nou 

înființate, în calitate de acționar al statului în aplicarea art.18 alin.(1) și (2) 

și art.19 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.1074/1991 privind sistemul de 

garanție – returnare pentru ambalaje. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, 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 Nicolae Giugea.  

Cel de-al patrulea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul fiscal şi vamal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 481/2022).  

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

lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte 

normative, în vederea încasării unor obligații bugetare, sancționarea faptelor 

asimilate infracțiunii de contrabandă și punerea în acord a legislației 

naționale cu legislația europeană. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, cu unanimitate de voturi.   
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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. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale şi bugetare (aviz pentru: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism; PLx. 594/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte 

normative în vederea acordării de sprijin beneficiarilor schemei de ajutor de 

stat care au fost afectați de situația gravă generată de criza actuală. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, 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 desemnată doamna 

deputat Viorica Sandu.  

Cel de-al șaselea și ultimul proiect dezbătut a fost, în procedură de 

urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 350 de unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat (aviz pentru: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru 

învăţământ; PLx. 572/2022).  

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

lege are ca obiect de reglementare aprobarea continuării Programului-pilot 

de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de 

unități de învățământ preuniversitar de stat, în limita valorii de 15 

lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, cu unanimitate de voturi.  

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
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raportor al proiectului de lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florian-Emil Dumitru.  

Ședința din ziua de 26 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 

privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi 

pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (raport comun cu: Comisia pentru 

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

302/2019/2021); 

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piaţă a unor produse 

fertilizante şi pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de 

import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrășămintelor (PLx. 574/2022); 

3. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor (PLx. 460/2022);  

4. Documentarea și consultarea propunerii legislative privind 

etichetarea nutrițională voluntară Nutri-Score (Plx. 413/2022). 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

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

Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, 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, Silviu-Titus Păunescu, 

Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la 

sediul Camerei Deputaților. 

Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar, aflat în delegație externă, a 

fost înlocuit de domnul deputat Ladányi László-Zsolt.  

Domnul deputat Nicu Niță a fost în delegație externă.  

Domnul deputat George-Cătălin Stângă a fost în concediu de odihnă. 

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu medical. 
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Domnii deputați: Daniel Constantin, Varujan Pambuccian și 

Alexandru Popa au absentat. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

Pe lângă proiectele aflate în documentare și consultare, ordinea de zi 

a fost suplimentată cu dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor 

măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (raport comun cu: 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială; PLx. 302/2019/2021). 

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

lege are ca obiect de reglementare acordarea unor facilități fiscale, precum 

și modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și cel 

al salarizării personalului din fonduri publice. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât aprobarea 

modificării din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și adoptarea 

proiectului de lege, 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 desemnată doamna 

deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu.  

Ședința din ziua de 27 octombrie 2022 a avut următoarea ordine de 

zi: 

1. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piaţă a unor produse 

fertilizante şi pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de 

import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrășămintelor (PLx. 574/2022); 

2. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor (PLx. 460/2022);  
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3. Documentarea și consultarea propunerii legislative privind 

etichetarea nutrițională voluntară Nutri-Score (Plx. 413/2022). 

Au fost prezenţi 18 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

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

Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Florică Ică Calotă, Adrian-

Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Andrei-Iulian Drancă, Raluca 

Giorgiana Dumitrescu, Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, 

Remus Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean, Viorica 

Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar și Nicu Niță au fost în 

delegație externă.  

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu medical. 

Domnii deputați: Adrian Alda, Daniel Constantin, Mircea Fechet, 

Varujan Pambuccian, Alexandru Popa și George-Cătălin Stângă au 

absentat. 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 

 

 


