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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 01.09.2020 
Nr. 4c-5/406 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de  8  și  9  iulie  2020 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8  și  9 iulie  2020, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență,  a  Proiectului de Lege   
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind 
recensământul general agricol din România runda 2020 (raport comun 
înlocuitor cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; 
PLx. 96/2020). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară,  piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
(raport: PLx. 183/2020). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege  pentru completarea 
articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice (aviz pentru: Comisia pentru muncă și protecție 
socială; PLx. 371/2020). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind utilizarea, 
conservarea și  protecția solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu și  
echilibru ecologic; PLx. 310/2020). 

5.Analiza situației privind cererile de finanțare depuse în cadrul 
Apelului nr. 4 pe Măsura II.10 – Acvacultura care furnizează servicii de mediu. 
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Lucrările şedinţei din ziua de 8 iulie 2020 au 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.22/2020 privind 
recensământul general agricol din România runda 2020 (raport comun 
înlocuitor cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; 
PLx. 96/2020). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară,  piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
(raport: PLx. 183/2020). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnii deputați: Alexandru Stănescu,  Nicolae Giugea, Aurel-Robert 

Boroianu,  Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici,   
Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman,  Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru  au fost prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați: Ioan Dîrzu, Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu, 
Daniel Constantin,  Iarco Furic,  Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion 
Tabugan au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
Au participat online ca invitați: 
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Tudorel Andrei, Președinte Institutul Național de Statistică. 
-domnul Mircea Băluță președinte Uniunea de Ramură Națională a 

Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V.; 
-domnul Florentin Bercu director executiv  Uniunea de Ramură 

Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V.; 
-domnul Decebal Ștefăniță Pădure  președinte  Asociația pentru 

Promovarea Alimentului  Românesc; 
-domnul Ionel Arion  președinte  Federația Națională PRO AGRO. 
Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 

Alexandru Stănescu. 
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general 
agricol din România runda 2020 (PLx. 96/2020). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare pregătirea 
recensământului general agricol din România, runda 2020. Bugetul total 
estimat pentru această acţiune este de 344.290 mii lei. Recensământul se 
realizează de către Institutul Naţional de Statistică, MADR şi MAI, împreună 
cu structurile din subordine şi va fi sub coordonarea şi controlul Comisiei 
Centrale pentru recensământ, cu suportul tehnic al STS. Ordonanţa cuprinde şi 
atribuţiile structurilor implicate în această activitate. Proiectul de lege pentru 
aprobarea ordonanței de urgență a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Dănuț Păle. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport comun înlocuitor,  cu 
amendamente admise.  

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege  privind camerele 
pentru agricultură, industrie alimentară,  piscicultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală (PLx. 183/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, 
precum şi abrogarea Legii nr.283/2010. 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. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Alexandru Stănescu. 

Au urmat dezbateri generale. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 iulie  2020, având 

următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege  pentru completarea 
articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice (aviz pentru: Comisia pentru muncă și protecție 
socială; PLx. 371/2020). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind utilizarea, 
conservarea și  protecția solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu și  
echilibru ecologic; PLx. 310/2020). 



4 
 

3.Analiza situației privind cererile de finanțare depuse în cadrul 
Apelului nr. 4 pe Măsura II.10 – Acvacultura care furnizează servicii de mediu. 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnii deputați: Alexandru Stănescu,  Nicolae Giugea, Aurel-Robert 

Boroianu,  Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici,   
Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman,  Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru  au fost prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați: Ioan Dîrzu, Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu, 
Daniel Constantin,  Iarco Furic,  Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion 
Tabugan au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
Au participat online ca invitați: 
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Iulian Octavian Stana secretar de stat Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 
-domnul  Nagy Laszlo Csutak vicepreședinte Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Valeriu Tabără, președinte  Academia de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” ; 
 Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 

Alexandru Stănescu. 
 S-a trecut la avizarea proiectului de Lege pentru completarea articolului 
39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice (PLx. 371/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor sporuri 
specifice pentru personalul din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor subordonate, care nu a avut în 
plată sporuri în luna decembrie 2019, respectiv pentru personalul nou-încadrat. 
Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru muncă și protecție socială 
a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Dănuț Păle. 

  Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind utilizarea, 
conservarea și  protecția solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu și  
echilibru ecologic; PLx. 310/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic 
în vederea stabilirii unor măsuri şi acţiuni unitare pentru protecţia, ameliorarea 
şi utilizarea durabilă a solului, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea 
economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului, în 
contextul politicilor sectoriale pentru asigurarea utilizării durabile a acestei 
resurse naturale neregenerabile. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost 
repartizat și Comisiei  pentru mediu și  echilibru ecologic. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Alexandru Stănescu. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 Au urmat dezbateri generale privind Măsura II.10 – Acvacultura care 
furnizează servicii de mediu. 
 

 PREŞEDINTE, 
Alexandru Stănescu 
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