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PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 22 și 23  decembrie 2020 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22 și 23 
decembrie 2020, având următoarea ordine de zi: 
 1. Alegerea biroului Comisiei pentru agricultură. 
         2. Şedinţa comună a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru al 
Guvernului.  
       Ședința din ziua de 22 decembrie 2020 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Alegerea biroului Comisiei pentru agricultură. 
 Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 22 membri ai Comisiei. 

Domnul deputat  Pambuccian Varujan a fost absent. 
În conformitate cu art. 46 alin. (4) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 
convocată de Biroul permanent al Camerei Deputaților și-a desemnat biroul 
de conducere. 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna Alexandra Presură, 
chestor al Camerei Deputaților. 

În urma scrutinului au fost aleși: 

 Președinte: Chesnoiu Adrian Ionuț, grupul parlamentar PSD; 
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 Vicepreședinte: Gheba  Daniel Sorin, grupul parlamentar USR-
PLUS; 

 Vicepreședinte: Giugea Nicolae, grupul parlamentar PNL; 

 Vicepreședinte: Magyar  Loránd Bálint, grupul parlamentar 
UDMR; 

 Secretar: Bîrcă Constantin, grupul parlamentar PSD; 

 Secretar: Olar Corneliu, grupul parlamentar PNL. 
Biroul Comisiei a fost votat cu 21 de voturi pentru. 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 decembrie 2020, 
având următoarea ordine de zi: 
 1. Şedinţa comună a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului pentru audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru 
al Guvernului. 
 Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 22 membri ai Comisiei. 

În conformitate cu art. 87  din Regulamentul activităților comune ale 
Camerei Deputaților și Senatului, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice, respectiv Comisia pentru 
agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală convocate de Birourile 
permanente ale celor două Camere l-au audiat pe domnul Nechita-Adrian 
Oros, candidat la funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale. 

În urma audierii, comisiile au avizat favorabil cu 19 voturi pentru și 
12 abțineri, candidatura domnului Nechita-Adrian Oros la funcția de 
ministru al agriculturii și dezvoltării rurale. 
                                       PREŞEDINTE, 
                                         Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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