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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 28.06.2022 

Nr. 4c-5/404 

  

  

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 20, 21, 22 și 23 iunie 2022 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 21, 22 și 

23 iunie 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019); 

2. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 

februarie 1991 (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi; PLx. 531/2021);   

3. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic; PLx. 22/2022);  

4. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun 

cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 356/2022); 
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5. Dezbaterea și analiza proiectului Legii acvaculturii (raport comun 

cu: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021);  

6. Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Ședința din ziua de 20 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019); 

2. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 

februarie 1991 (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi; PLx. 531/2021); 

3. Dezbaterea și analiza, în ședință comună, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic; PLx. 22/2022). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Iulian BUCUR – secretar de stat, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale;  

- doamna Elena Filip – director, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. 

Din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 27 

membri ai Comisiei, astfel: 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd-

Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, 

Claudiu-Martin Chira, Ilie-Alin Coleșa, Andrei-Iulian Drancă, Raluca 

Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, 

Silviu-Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost 

prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Florian-Emil Dumitru, Costel Șoptică, Florică Ică 

Calotă, Daniel Constantin, Mircea Fechet, Alexandru Popa și George-

Cătălin Stângă au fost înlocuiți, în conformitate cu prevederile art.53 alin.(6) 
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din Regulamentul Camerei Deputaților republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: 

- Domnul Florian-Emil Dumitru a fost înlocuit de domnul deputat Glad 

Varga; 

- Domnul Costel Șoptică a fost înlocuit de doamna deputat Oana-

Marciana Özmen; 

- Domnul Florică Ică Calotă a fost înlocuit de domnul deputat Dumitru 

Mărculescu; 

- Domnul Daniel Constantin a fost înlocuit de domnul deputat Mircea 

Marius Banias; 

- Domnul Mircea Fechet a fost înlocuit de doamna deputat Vetuța 

Stănescu;  

- Domnul Alexandru Popa a fost înlocuit de domnul deputat Marian 

Crușoveanu; 

- Domnul George-Cătălin Stângă a fost înlocuit de domnul deputat 

George Șișcu. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian și doamna deputat Viorica 

Sandu au absentat. 

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Laura-Cătălina 

Vicol-Ciorbă, președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Primul proiect dezbătut în ședință comună a fost proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2019). 

Ședința comună ce a vizat acest proiect de lege a avut loc cu 

participarea reprezentanților ambelor Comisii sesizate în fond. 

Doamna președinte Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă a precizat că acest 

proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.18/1991, în sensul exceptării de la scoaterea din circuitul agricol a 

terenurilor situate în extravilan pe care urmează a fi amplasate sere, solare şi 

răsadniţe.  

Ca urmare a dezbaterilor, membrii celor două Comisii au supus la vot 

un raport comun suplimentar de adoptare a proiectului de lege cu 

amendamente, acesta primind vot favorabil, 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 doilea proiect dezbătut în ședință comună a fost proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 

februarie 1991 (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 

PLx. 531/2021). 

Ședința comună a avut loc cu participarea reprezentanților celor două 

comisii sesizate în fond. 

Doamna președinte Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă a precizat că acest 

proiect de lege are ca obiect de reglementare soluţionarea lacunei legislative 

potrivit căreia, la oraşe, deținătorii, proprietarii persoane juridice, ai 

clădirilor edificate de fostele C.A.P., fostele asociaţii economice 

intercooperatiste şi fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum 

nu pot, conform legii, să-şi înscrie nici clădirile, nici terenul în Registrul 

agricol.  

Ca urmare a dezbaterilor pe amendamente, membrii celor două Comisii 

au supus la vot un raport comun de adoptare cu amendamente, acesta primind 

vot favorabil, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și 6 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 Nicu Niță.   

Ultimul proiect dezbătut în ședință comună a fost proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic; PLx. 22/2022). 

Ședința comună ce a vizat acest proiect de lege a avut loc cu 

participarea reprezentanților a două din cele trei Comisii sesizate în fond, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic hotărând să se întrunească 

separat de ședința comună.  

Doamna președinte Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă a precizat că acest 

proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

art.92 din Legea nr.18/1991, în sensul reglementării unor aspecte referitoare 
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la folosirea terenurilor agricole având o suprafaţă mai mare de 10 hectare în 

scopul amplasării unor parcuri fotovoltaice. 

Ca urmare a dezbaterilor pe amendamente, membrii celor două 

Comisii au supus la vot un raport comun preliminar de adoptare a proiectului 

de lege cu amendamente admise si respinse, acesta primind vot favorabil, cu 

majoritate de voturi (s-au înregistrat 5 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 desemnată doamna 

deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu. 

Ședința din ziua de 21 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun 

cu: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 356/2022); 

2. Dezbaterea și analiza proiectului Legii acvaculturii (raport comun 

cu: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

Au participat ca invitați: 

- domnul Sorin PREDILĂ – director, Agenţia Naţională pentru Pescuit 

şi Acvacultură (ANPA); 

- domnul Marian SORA – șef serviciu, Inspectoratul General al Poliției 

Române (IGPR);  

- domnul Mugurel DRĂGĂNESCU – președinte executiv, Asociația 

Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (AGVPS);  

- domnul Eugen Cătălin PLATON – președinte, Asociaţia Naţională a 

Producătorilor din Pescărie “ROMFISH”; 

- domnul Dorin CRIZBĂȘAN – director general, DORIPESCO 

Brașov; 

- domnul George IONESCU – vicepreședinte, Patronatul Peştelui din 

România; 

- domnul Nicolae TULITU – administrator, SC. FÂNTÂNELE 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 
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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, Claudiu-Martin Chira, 

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

Mircea Fechet, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Alin-

Costel Prunean, Lilian Scripnic și George-Cătălin Stângă au fost prezenți la 

sediul Camerei Deputaților. 

Doamna deputat Viorica Sandu a fost prezentă online.  

Domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a fost în concediu de odihnă. 

Domnii deputați Dumitru Flucuș, Alexandru Popa și Varujan 

Pambuccian au absentat.   

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Având în vedere prelungirea ședinței în plen a Camerei Deputaților, 

lucrările ședinței comisiei pentru agricultură din data de 21.06.2022 au fost 

amânate pentru săptămâna următoare, în data de 28.06.2022. 

Ședința din ziua de 22 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 

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, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, 

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

Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus 

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

fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Doamna deputat Viorica Sandu a fost prezentă online.  

Domnul deputat Silviu-Titus Păunescu a fost în concediu de odihnă. 

Domnii deputați Alexandru Popa și Varujan Pambuccian au absentat.   

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 23 iunie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

- Documentarea și consultarea proiectului Legii acvaculturii (raport 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 474/2021). 
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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, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian 

Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Mircea Fechet, Dumitru Flucuș, 

Nicolae Giugea, Remus Munteanu, Alin-Costel Prunean, Lilian Scripnic și 

George-Cătălin Stângă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați: Adrian Alda, Silviu-Titus Păunescu și Viorica Sandu 

au fost prezenți online.  

Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Csaba Könczei, Alexandru 

Popa și Varujan Pambuccian au absentat.   

Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

 

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


