
1 
 

    

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 01.09.2020
Nr. 4c-5/412 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 17, 18, 19  și  20 august  2020 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă  în zilele de 17, 18, 19 
și 20  august  2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege   privind regimul 
ariilor naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane (aviz 
pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx.193/2020).  

3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2020 
pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 
Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 
(aviz pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru muncă și protecție socială;  PLx.404/2020).  
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4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a  Proiectului de 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020 
privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din 
fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru 
perioada de programare 2014-2020  (aviz pentru: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx. 441/2020). 

5. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a  Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2020 
pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de 
investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii (aviz pentru: 
Comisia pentru transporturi și infrastructură: PLx. 444/2020). 

 Lucrările şedinţei  din ziua de 17  august  2020  au avut 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 

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

Dan Ciocan, Aurel-Robert Boroianu,  Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, 
Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicolae Daniel Popescu,  Ionuţ Simionca și Ioan 
Terea au fost prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați:  Dănuţ Păle,  Vasile Gudu,   Daniel Constantin,  
Iarco Furic,  Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin 
Roman, Csaba-István Sebestyén, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan și 
Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
Au participat online ca invitați: 

          - doamna Georgeta Toma, șef serviciu,  Ministerul Finanțelor 
Publice; 

- domnul  Florentin Bercu, director executiv, Uniunea de Ramură 
Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V.; 
  Lucrările ședinței online au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 ( PLx. 459/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
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cooperaţiei agricole nr.566/2004, astfel încât grupurile/organizaţiile de 
producători să poată beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de lege. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 
 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 au continuat în ziua de 18 august 2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege   privind regimul 
ariilor naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane (aviz 
pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx.193/2020).  

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2020 
pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 
Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 
(aviz pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru muncă și protecție socială;  PLx.404/2020).  

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

Dan Ciocan, Aurel-Robert Boroianu,  Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, 
Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicolae Daniel Popescu,  Ionuţ Simionca și Ioan 
Terea au fost prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați:  Dănuţ Păle,  Vasile Gudu,   Daniel Constantin,  
Iarco Furic,  Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin 
Roman, Csaba-István Sebestyén, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan și 
Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 

Au participat online ca invitați: 
- domnul Iulian Octavian Stana secretar de stat Ministerul Mediului,  

Apelor și Pădurilor. 
Lucrările ședinței online au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea  proiectului de Lege  privind regimul ariilor 
naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane 
(PLx.193/2020).  

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic aplicabil 
regimului ariilor naturale protejate urbane şi conservării biodiversităţii 
urbane. Astfel cum rezultă din cuprinsul expunerii de motive, pentru a 
contracara poluarea şi dezvoltarea imobiliară haotică, ariile naturale 
protejate urbane oferă servicii ecosistemice valoroase, au rol educativ, 
încurajează mişcarea în aer liber, ne fac mai conştienţi de biodiversitate, 
oferă oxigen şi absorb dioxidul de carbon, jucând un rol relevant în 
stabilizarea climei în zonele urbane. 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. Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic au fost sesizate în fond cu proiectul de lege mai sus menționat. 
 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 Ion Tabugan. 

Au urmat dezbateri generale. 
Ședința a continuat cu dezbaterea  proiectului de Lege  privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2020 pentru 
stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului 
operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 
(PLx.404/2020). 

 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect  reglementarea cadrului instituţional şi a măsurilor 
necesare aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr.223/2014 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind 
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi prin Regulamentul (UE) 
nr.2020/559 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 
2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr.223/2014, în ceea ce 
priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de 
COVID-19. Astfel, este vizată modificarea modalităţii de implementare a 
recepţiei şi distribuţiei pachetelor cu produse alimentare şi a celor cu 
produse de igienă la nivelul fiecărui judeţ, lărgirea ariei de incidenţă a 
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sprijinului oferit tuturor membrilor familiilor cărora le este stabilit prin 
dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat 
în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, introducerea 
unei noi categorii de cheltuială eligibilă din Fondul de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), şi anume costuri 
administrative, de transport şi de depozitare suportate de instituţiile 
Prefectului. Senatul a adoptat ordonanța de urgență. Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă 
și protecție socială au fost sesizate în fond cu proiectul de lege mai sus 
menționat. 
 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 Vasile Gudu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu, unanimitatea 
voturilor celor prezenți, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19  august  2020, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a  Proiectului de 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020 
privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din 
fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru 
perioada de programare 2014-2020  (aviz pentru: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx. 441/2020). 

2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a  Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2020 
pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de 
investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii (aviz pentru: 
Comisia pentru transporturi și infrastructură: PLx. 444/2020). 

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

Dan Ciocan, Aurel-Robert Boroianu,  Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, 
Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicolae Daniel Popescu,  Ionuţ Simionca și Ioan 
Terea au fost prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați:  Dănuţ Păle,  Vasile Gudu,   Daniel Constantin,  
Iarco Furic,  Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin 
Roman, Csaba-István Sebestyén, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan și 
Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 
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 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
Au participat online ca invitați: 
- doamna Carmen Moraru secretar de stat Ministerul Fondurilor 

Europene; 
-domnul Viorel Grigoraș secretar de stat Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. 
Lucrările ședinței online au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea  proiectului de Lege  pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri 
pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în 
vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 
2014-2020  ( PLx. 441/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri care să evite 
riscul de dezangajare, în ceea ce priveşte implementarea proiectelor de 
infrastructură de transport, energie, mediu şi a proiectelor de dezvoltare 
regională, finanţate din fonduri europene, având în vedere că acţiunile 
derulate în cadrul pandemiei cauzate de coronavirusul SARS-Cov-2 au 
afectat calendarul de implementare pe termen mediu şi lung.  Senatul a 
respins ordonanța de urgență. Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost 
sesizată în fond cu proiectul 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 Nicolae Daniel Popescu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, avizarea favorabilă a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea 
proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului 
de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020. 

S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea 
Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada 
Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii (PLx. 444/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
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nr.291/2018. Intervenţiile legislative vizează completarea, după art.1 cu 
un nou articol, art.11, din care să reiasă faptul că Autostrada Unirii 
cuprinde două tronsoane de autostradă: Autostrada Târgu Mureş - Târgu 
Neamţ şi Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni şi un pod peste râul 
Prut în zona Ungheni. Totodată, se preconizează şi completarea art.4 cu 
un nou articol, respectiv art.4^1, care să prevadă faptul că, prin derogare 
de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr.57/2007, 
dezvoltarea obiectivului de investiţii Autostrada Unirii, în zona 
tronsonului Ditrău - Târgu Neamţ, km.75+000 – km.95+000 şi a podului 
peste Prut în zona Ungheni, inclusiv zona aferentă punctului de trecere a 
frontierei, este permisă pe raza ariilor naturale protejate de interes 
naţional, respectiv pentru acest obiectiv de investiţii se va face scoaterea 
definitivă sau temporară din circuitul agricol şi silvic. Senatul a adoptat 
ordonanța de urgență. Comisia pentru transporturi și infrastructură a fost 
sesizată în fond cu proiectul 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 Ionuț Simionca. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu, unanimitatea  
voturilor celor prezenți, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Lucrările în şedinţă au continuat  în ziua de 20  august  2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 

 
PREŞEDINTE, 

Alexandru Stănescu 
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