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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 

 
Bucureşti, 23.11.2022 

Nr. 4c-5/726 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 15, 16 și 17 noiembrie 2022 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16 și 17 noiembrie 2022, 

având următoarea ordine de zi:   

1. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) 

din Legea 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, finanţe şi bănci; PLx. 48/2021);   

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) 

din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de 

suine pentru activitatea de reproducţie (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci; PLx. 49/2021); 

3. 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);  

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii 

de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei 

impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială (aviz 

pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Plx. 586/2022);  

5. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 

300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea art.97 

din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (aviz pentru: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru învăţământ; 

PLx. 615/2022);  
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6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind măsurile necesare 

pentru realizarea de operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore (aviz 

pentru: Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; Plx. 646/2022); 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale (aviz 

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

socială; PLx. 628/2022);  

8. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei 

de Urgenţă nr.107 din 25 iulie 1996 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele 

Române”, publicată în Monitorul Oficial nr.244 din 9 octombrie 1996 (aviz pentru: 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 671/2022);  

9. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.31 alin.(1) 

din Legea 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 în România (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 

690/2022);  

10. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2022 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul 

deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (aviz 

pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 685/2022);  

11. Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului 

nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranța 

alimentelor (PLx. 686/2022). 

Ședința din ziua de 15 noiembrie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) 

din Legea 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, finanţe şi bănci; PLx. 48/2021);   

2. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) 

din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de 

suine pentru activitatea de reproducţie (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci; PLx. 49/2021); 

3. 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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4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii 

de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei 

impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială (aviz 

pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Plx. 586/2022);  

5. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 

300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea art.97 

din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (aviz pentru: Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru învăţământ; 

PLx. 615/2022);  

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind măsurile necesare 

pentru realizarea de operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore (aviz 

pentru: Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; Plx. 646/2022); 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale (aviz 

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

socială; PLx. 628/2022);  

8. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.107 din 25 iulie 1996 privind înfiinţarea Administraţiei 

Naţionale „Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial nr.244 din 9 octombrie 

1996 (aviz pentru: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 671/2022);  

9. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.31 

alin.(1) din Legea 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 în România (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi; PLx. 690/2022);  

10. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2022 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul 

deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (aviz 

pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 685/2022);  

Au participat ca invitați: 

- domnul Aurel SIMION – secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale;  

- domnul Cătălin Mihai MICU – subsecretar de stat, Ministerul Educației;  
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- domnul Constantin ȘTEFAN – secretar de stat, Ministerul Energiei; 

- domnul Mihai NEAGU – consilier, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale;  

- doamna Violeta Larisa ENE – consilier cabinet secretar de stat Aurel SIMION, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 28 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, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Vasile Nagy, Silviu-Titus 

Păunescu, Alin-Costel Prunean, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost 

prezenți. 

Doamna deputat Viorica Sandu a fost înlocuită de domnul deputat Marian-

Iulian Rusaliu. 

Domnul deputat Dumitru Flucuș a fost în concediu de odihnă.  

Domnii deputați 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 art.7 

alin.(2) din Legea 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, finanţe şi bănci; PLx. 48/2021). 

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

obiect de reglementare efectuarea unor modificări în vederea corectării unor dificultăți 

care au apărut în derularea programului. 

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a proiectului de lege cu 

amendamente admise, 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 Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

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

art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a 

crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (raport comun cu: Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 49/2021).  

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

obiect de reglementare efectuarea unor modificări în vederea corectării unor dificultăți 

care au apărut în derularea programului.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea proiectului de 

lege cu amendamente admise, 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 Constantin Bîrcă. 

Cel de-al treilea 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 modificarea art.33 din Legea apelor nr.107/1996 în sensul că 

dreptul de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor va fi acordat de Agenția Națională 

pentru Resurse Minerale și nu de Administrația Națională Apele Române.  

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a amânării proiectului de Lege, 

aceasta 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 George-Cătălin Stângă. 

Cel de-al patrulea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii 

unor condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin 

intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune 

socială (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Plx. 586/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare reducerea progresivă a impozitelor și taxelor 

aplicate persoanelor care au în întreținere copii, a reducerii riscului de sărăcie a 

familiilor numeroase și pentru încurajarea dobândirii de terenuri destinate locuirii sau 

activităților economice. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea nefavorabilă a 

propunerii legislative, 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 cincilea proiect dezbătut a fost, în procedură de urgență, proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2022 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea 

continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi 

elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru 

modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (aviz 

pentru: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 

pentru învăţământ; PLx. 615/2022). 

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 unitățile de învățământ de stat. 
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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 Florian-Emil Dumitru.  

Cel de-al șaselea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă privind măsurile 

necesare pentru realizarea de operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore 

(aviz pentru: Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; Plx. 646/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru exploatarea 

potențialului de producție a energiei eoliene offshore, pentru investitorii de energie 

eoliană la Marea Neagră. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea nefavorabilă a 

propunerii legislative, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 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 Nicolae Giugea.   

Cel de-al șaptelea proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri 

financiar-fiscale (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială; PLx. 628/2022). 

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

obiect de reglementare modificarea și completarea Codului fiscal, precum și abrogarea 

legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, respectiv modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 

moderne de plată. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 voturi împotrivă si 1 

abținere). 

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.  

Cel de-al optulea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.107 din 25 iulie 1996 privind înfiinţarea 

Administraţiei Naţionale „Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial nr.244 din 9 

octombrie 1996 (aviz pentru: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 

671/2022);  
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Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare preluarea în administrare a falezelor Mării 

Negre de către unitățile administrativ teritoriale în vederea efectuării de lucrări de 

investiții.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea nefavorabilă a 

propunerii legislative, 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 Viorica Sandu. 

Cel de-al nouălea proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 

art.31 alin.(1) din Legea 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 în România (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi; PLx. 690/2022). 

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

obiect de reglementare modificarea art.31 încât deținătorul de puncte să poată solicita 

valorificarea acestora în numerar în termen de 3 ani de la comunicarea deciziei de 

compensare, iar prin deciziile de compensare emise înainte de 1 ianuarie 2017, 

termenul în care deținătorul de puncte poate solicita valorificarea acestora în numerar 

să înceapă să curgă nu mai devreme de data comunicării deciziei.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, cu 1 amendament admis, în 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 Alin-Costel Prunean. 

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

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 

privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr.101/2006 (aviz pentru: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic; PLx. 685/2022). 

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

obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru asigurarea sustenabilității 

serviciului de salubrizare, asigurarea dreptului la servicii de salubrizare şi 

operaționalizarea instrumentelor economice la contribuția pentru economia circulară, 

responsabilitatea extinsă a producătorului şi instituirea principiului „plătește pentru cât 

arunciˮ. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 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 Mircea Fechet.  

Ședința din ziua de 16 noiembrie 2022 a avut următoarea ordine de zi:  

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului 

nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranța 

alimentelor (PLx. 686/2022).  

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 28 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, 

Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Vasile Nagy, Silviu-Titus 

Păunescu, Alin-Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin 

Stângă au fost prezenți. 

Domnul deputat Dumitru Flucuș a fost în concediu de odihnă. 

Domnii deputați: Mircea Fechet, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au 

absentat. 

Ședința din ziua de 17 noiembrie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului 

nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranța 

alimentelor (PLx. 686/2022). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 28 membri ai Comisiei. 

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

Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel 

Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, Daniel 

Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea, 

Csaba Könczei, Remus Munteanu, Vasile Nagy, Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel 

Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți. 

Domnul deputat Dumitru Flucuș a fost în concediu de odihnă.  

Domnii deputați: Adrian Alda, Mircea Fechet, Varujan Pambuccian și 

Alexandru Popa au absentat. 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 

 


