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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 aprilie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 21 și 22
aprilie 2021, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 34
din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (raport pentru: Comisia
juridică, de disciplină și imunități; PLx. 76/2021).
2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege
pentru modificarea Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de
teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de
Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul
Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea
obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență
Brașov“ (raport pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități;
PLx.644/2020).
3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii (raport înlocuitor: PLx. 97/2021).
4.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
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110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii
și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST
ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor
de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 42/2020 (aviz pentru:Comisia pentru buget,
finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru
politică economică, reformă și privatizare; PLx. 146/2021).
5.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul
Comisiei.
Ședința din ziua de 20 aprilie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 34
din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (raport pentru: Comisia
juridică, de disciplină și imunități; PLx. 76/2021).
2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege
pentru modificarea Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de
teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de
Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul
Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea
obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență
Brașov“ (raport pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități;
PLx.644/2020).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Costel
Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu,
Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel
Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae
Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță,
Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la
sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Andrei-Iulian Drancă, Varujan Pambuccian și Silviu
Titus Păunescu au fost prezenți online.
În conformitate cu prevederile art. 242 alin.(5), lit. e) din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și
completările ulterioare domnul deputat Loránd Bálint Magyar a fost absent,
motivat.
Au participat ca invitați:
-domnul Gheorghe Ștefan – secretar de stat Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
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-domnul Valeriu Tabără – președintele Academiei de Științe Agricole
și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“;
-doamna Liliana Piron – Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din
România;
-domnul Florentin Bercu – director executiv Uniunea Națională a
Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV).
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea
art. 34 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (PLx. 76/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea art.34 din Legea
nr.138/2004, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, să
se înlocuiască acordul scris al proprietarilor întrucât sunt multe situaţii când
investiţiile sunt îngreunate sau blocate din cauza faptului că proprietarii nu
pot fi identificaţi. Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția
României, republicată. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei
juridice, de disciplină și imunități.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu.
La propunerea domnului deputat Emil Dumitru, pentru claritatea
textului și o corectă interpretare, art. 5 lit. c) a fost completat.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea
voturilor celor prezenți (s-au înregistrat 2 voturi împotrivă), întocmirea unui
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren
din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul
Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea
obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență
Brașov“ (PLx.644/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.32/2018, în scopul
eliminării termenului „Regional” din denumirea obiectivului de investiţie.
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Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei juridice,
de disciplină și imunități.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Constantin Bîrcă.
Domnul președinte Chesnoiu a propus următoarele: în viitor
inițiativele care vizează transferuri de teren pentru realizarea diferitelor
obiective de investiții să cuprindă obligatoriu un articol în care să fie
specificat faptul că suprafețele rămase neutilizate se vor întoarce către
cedent.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea
voturilor celor prezenți (s-au înregistrat 3 abțineri), întocmirea unui raport
preliminar de respingere.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 aprilie 2021, având
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii (raport înlocuitor: PLx. 97/2021).
2.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii
și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST
ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor
de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 42/2020 (aviz pentru:Comisia pentru buget,
finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru
politică economică, reformă și privatizare; PLx. 146/2021).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Costel
Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu,
Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel
Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae
Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță,
Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la
sediul Camerei Deputaților.
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Domnii deputați: Andrei-Iulian Drancă, Varujan Pambuccian și Silviu
Titus Păunescu au fost prezenți online.
În conformitate cu prevederile art. 242 alin.(5), lit. e) din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și
completările ulterioare domnul deputat Loránd Bálint Magyar a fost absent,
motivat.
Au participat ca invitați:
-domnul Gheorghe Ștefan – secretar de stat Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Lucian Ovidiu Heiuș – secretar de stat Ministerul Finanțelor;
-domnul Mugurel Drăgănescu – președinte executiv Asociaţia
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;
-domnul Avraham Marian Cioceanu – președinte Bio-România;
-domnul Dan Prodan – vicepreședinte Organizaţia Patronală a
Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România (PATRES);
-domnul Mihai Verșescu - secretar general Organizaţia Patronală a
Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România (PATRES);
-domnul Cătălin Niculiță – consilier juridic Fondul Proprietatea;
-domnul Marian Cuzdrioreanu - președinte Asociația Procesatorilor,
Importatorilor, Distribuitorilor și Comercianților de Pește din România (RoFish).
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor
acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii (PLx.
97/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare prorogarea unor termene, respectiv
amânarea obligativităţii de realizare şi implementare a amenajamentelor
pastorale până la data de 1 ianuarie 2022 (art.10 alin.(1) din Ordonanţa de
urgenţă nr.34/2013); aplicarea Legii nr.509/2006 se suspendă în perioada 1
ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021; termenul de intrare în vigoare a Legii
nr.133/2019 se prorogă până la data de 1 iulie 2021; termenul de intrare în
vigoare a Legii nr.236/2020 se prelungeşte până la data de 1 ianuarie 2022;
prelungirea licenţei pentru transport în comun până pe 31.03.2021;
adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte instalarea echipamentelor de
măsură a cantităţilor de apă utilizate/evacuate. Senatul a adoptat proiectul
de lege.
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În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Aurel Bălășoiu.
În ședința din data de 6 aprilie 2021, Comitetul liderilor grupurilor
parlamentare a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor
acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, Comisiei
pentru agricultură, în vederea examinării și depunerii unui nou raport.
Întrucât modificările aduse articolelor II și IV din textul OUG nr.
225/2020 au fost eliminate față de raportul depus în data de 16 martie 2021,
domnul președinte Chesnoiu a solicitat domnului secretar de stat Gheorghe
Ștefan ca până în luna iunie 2021 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale să prezinte un plan de măsuri în Comisie referitor la: obiectivele,
măsurile și termenele de implementare ale următoarelor acte normative:
Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment
nutritiv pentru preșcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi
confesional și Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli
care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de
acvacultură.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport înlocuitor de adoptare cu
amendamente admise.
Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii
și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST
ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor
de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 42/2020 (PLx. 146/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.110/2017. Proiectul de act normativ vizează, în
principal: aprobarea Subprogramului AGRO IMM INVEST, cu scopul
susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu
capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului,
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acvaculturii şi sectorului alimentar; suplimentar sprijinului financiar acordat
în cadrul programului IMM INVEST, format din acoperirea integrală a
comisioanelor de risc şi de administrare a dobânzilor, la creditul garantat
pentru o perioadă de 8 luni, prin subprogramul AGRO IMM INVEST va fi
acordat un grant nerambursabil de maximum 10% din valoarea finanţării
garantate, cu condiţia încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare
întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi
acvaculturii, sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi
desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole,
respectiv, 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară
activitatea în sectorul alimentar; pentru creditele de investiţii acordate
beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi
sectorului alimentar, la începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit
pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum
24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se
efectuează în cel puţin două rate pe an; pentru celelalte credite de investiţii,
durata de graţie maximă ce poate fi acordată este de 18 luni; extinderea
categoriei beneficiarilor eligibili în cadrul subprogramului AGRO IMM
INVEST, prin includerea fermierilor definiţi conform art.4 din
Regulamentul (UE) nr.1307/2013, extinderea domeniilor eligibile,
respectiv: activităţi auxiliare intermedierilor financiare; activităţi ale
agenţilor şi brokerilor de asigurare; activităţi de tranzacţii imobiliare
realizate de către agenţii imobiliare; fabricarea băuturilor alcoolice
nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103,
CAEN 1104, CAEN 1105 şi CAEN 1106; activităţi de protecţie şi gardă şi
activităţi de servicii privind sistemele de securizare, pentru programul IMM
INVEST plafonul de garanţii aferent anului 2021 este de 15 miliarde lei din
care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul de garanţii este
de 1 miliard lei, creşterea bugetului schemei de ajutor de stat la suma de
1.832 milioane lei, aproximativ 376,3 milioane euro în vederea includerii
grantului de 10% ce va fi acordat în cadrul subprogramului AGRO IMM
INVEST; prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de
stat unui număr de maximum 58,987 de beneficiari, atât pentru programul
IMM INVEST, cât şi pentru subprogramul AGRO IMM INVEST;
contractele de garantare şi acordurile de finanţare aferente garanţiilor emise
în anul 2020 şi semnate de FNGCIMM anterior datei de 31 decembrie 2020
inclusiv, însă semnate de instituţia de credit şi beneficiarul Programului
IMM INVEST, după intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, sunt
considerate valabil încheiate, fiindu-le aplicabile dispoziţiile legale de la
data semnării acestora de către FNGCIMM, dispoziţiile prezentului proiect
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de act normativ se aplică şi solicitărilor de acordare depuse până la data de
31 decembrie 2020 şi aflate în curs de soluţionare. Senatul a adoptat
proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență. Comisia pentru
politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci și Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate în fond cu
proiectul de lege.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Silviu Titus Păunescu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui aviz de adoptare, cu amendamente
admise.
Ședința din ziua de 22 aprilie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul
Comisiei.
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Costel
Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu,
Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel
Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae
Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță,
Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la
sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Andrei-Iulian Drancă,
Varujan Pambuccian și Silviu Titus Păunescu au fost prezenți online.
PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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