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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 14.11.2022 

Nr. 4c-5/675 

  

  

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 07, 08, 09 și 10 noiembrie 2022 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 07, 08, 09 și 

10 noiembrie 2022, având următoarea ordine de zi:   

1. 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); 

2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a 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 (raport comun cu Comisia pentru antreprenoriat 

şi turism; PLx. 573/2022);  

3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a 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);  

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2022 
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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 (raport comun cu 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 574/2022);  

5. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea art. 

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

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

Comisia pentru transporturi şi infrastructură și Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 460/2022);  

6. Dezbaterea și analiza propunerii legislative privind etichetarea 

nutrițională voluntară Nutri-Score (raport comun cu Comisia pentru 

industrii şi servicii; Plx. 413/2022); 

7. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind prevenirea şi 

combaterea distrugerii culturilor agricole şi a păşunatului neautorizat, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative (raport comun cu Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx. 538/2022); 

8. Diverse 

Ședința din ziua de 07 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 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, 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, Silviu-Titus Păunescu, Alexandru Popa, Alin-

Costel Prunean, Viorica Sandu, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au 

fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu medical. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a absentat. 
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Ședința din ziua de 08 noiembrie 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.120/2022 

privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de 

sprijin pentru zona montană (raport comun cu Comisia pentru antreprenoriat 

şi turism; PLx. 573/2022);  

2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a 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 analiza, în procedură de urgență, a 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 (raport comun cu 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 574/2022);  

4. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea art. 

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

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

Comisia pentru transporturi şi infrastructură și Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 460/2022);  

5. Dezbaterea și analiza propunerii legislative privind etichetarea 

nutrițională voluntară Nutri-Score (raport comun cu Comisia pentru 

industrii şi servicii; Plx. 413/2022); 

6. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind prevenirea şi 

combaterea distrugerii culturilor agricole şi a păşunatului neautorizat, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative (raport comun cu Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx. 538/2022). 

7. Diverse 

Au participat ca invitați: 

- domnul Dragoș-Costin TELEHUZ – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  

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

Dezvoltării Rurale;  
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- domnul Gábor Sándor – secretar de stat, Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii; 

- domnul Sebastian Ioan HOTCA – vicepreședinte, Autoritatea 

Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC); 

- doamna Mihaela VARTOLOMEI – consilier juridic, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  

- domnul Mihai NEAGU – consilier, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale;  

- domnul Ion MARIUS – specialist, Inspectoratul General al Poliției 

Române;  

- domnul Nicolae CIORANU – Asociația Forța Fermierilor; 

- domnul Ștefan MUSCĂ – președinte, Sindicatul Fermierilor Patrioți; 

- domnul Lucian MARINCEA – vicepreședinte, Sindicatul 

Fermierilor Patrioți;    

- domnul Gheorghe DĂNULEȚIU – secretar, Asociația Profesională 

a Ciobanilor;    

- domnul Ioan STERP – vicepreședinte, Asociația Profesională a 

Ciobanilor;    

- domnul George BĂDESCU – director executiv, Asociația Marilor 

Rețele Comerciale din România (AMRCR);    

- domnul Ioan BODEA – fermier. 

Au fost prezenţi 24 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, Florică Ică Calotă, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-

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

Dumitrescu, 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 înlocuit de domnul 

deputat Darius Pop.  

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu medical. 

Domnii deputați Mircea Fechet și Varujan Pambuccian au absentat. 
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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, în procedură de urgență, proiectul 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 (raport comun cu Comisia pentru antreprenoriat 

şi turism; PLx. 573/2022).  

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

lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.296/2018 privind 

aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare 

și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, a Legii nr.332/2018 privind 

aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane, 

precum și a Legii nr.333/2018 privind aprobarea Programului de investiții 

pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de 

pădure a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora 

spontană și/sau cultură în zona montană în vederea îndeplinirii obligațiilor 

ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. 

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

forma adoptată de Senat, 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 legii menționate mai sus a fost desemnat domnul deputat Remus 

Munteanu. 

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

proiectul 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). 

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

lege are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat, 

în vederea compensării pierderilor cauzate de pandemia de COVID-19. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea 

proiectului de lege fără amendamentele care au fost adoptate de Senat, 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 Adrian-Ionuț Chesnoiu.    

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

proiectul 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 (raport 

comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 574/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri aplicabile 

managementului produselor fertilizante, precum și modificarea Legii 

nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al 

îngrășămintelor. 

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

amendamentele depuse de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 

însușite de membrii Comisiei, acesta primind vot favorabil, cu majoritate de 

voturi (s-au înregistrat 2 abțineri). 

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 patrulea proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru 

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

regimul drumurilor (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură și Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic; PLx. 460/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care permite 

administratorului drumurilor de interes național sau drumurilor de interes 

județean realizarea promptă a intervențiilor necesare în situații potențial 

periculoase pentru siguranța circulației rutiere. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea 

proiectului de lege, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 voturi 

împotrivă și 2 abțineri). 
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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 propunerea legislativă 

privind etichetarea nutrițională voluntară Nutri-Score (raport comun cu 

Comisia pentru industrii şi servicii; Plx. 413/2022). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare aplicarea voluntară a etichetei Nutri-

Score, în vederea îmbunătățirii nivelului de informare a consumatorului 

asupra produselor alimentare. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

propunerii legislative până la primirea deciziei Comisiei Europene privind 

etichetarea, 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 Daniel-Sorin Gheba.  

Cel de-al șaselea și ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege 

privind prevenirea şi combaterea distrugerii culturilor agricole şi a 

păşunatului neautorizat, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului; PLx. 538/2022). 

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

lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal privind prevenirea 

şi combaterea distrugerii culturilor agricole şi păşunatul neautorizat, 

iniţiativa legislativă vizând astfel drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de 

animale privind regimul de păşunat, în ceea ce priveşte următoarele specii: 

bovine, ovine, caprine, ecvidee şi suine. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

proiectului de lege cu unanimitate de voturi, până la definitivarea acestuia 

într-o subcomisie, care să dezbată în prealabil acest proiect de lege.  

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.   
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La categoria diverse, domnul președinte a lansat invitația tuturor 

membrilor comisiei, de a participa la conferința cu tema „Agricultura 

sustenabilă – digitalizare, tehnologie și siguranță alimentară”, în data de joi, 

10 noiembrie 2022, în incinta Parlamentului României.  

Ședința din ziua de 09 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 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, Florică Ică Calotă, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-

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

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

Munteanu, Silviu-Titus Păunescu, Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean, 

Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților.    

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu medical. 

Domnii deputați: Mircea Fechet, Varujan Pambuccian și George-

Cătălin Stângă au absentat. 

Ședința din ziua de 10 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 21 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, Florică Ică Calotă, Adrian-Ionuț Chesnoiu, Claudiu-Martin Chira, 
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Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, 

Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Silviu-

Titus Păunescu, Alexandru Popa, Viorica Sandu și Lilian Scripnic au fost 

prezenți la sediul Camerei Deputaților.    

Domnul deputat Aurel Bălășoiu a fost în concediu medical. 

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

Alin-Costel Prunean și George-Cătălin Stângă au absentat.  

  

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 

 

 


