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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 01.09.2020
Nr.
4c-5/405

SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 1 și 2 iulie 2020
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1 și 2 iulie 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 pentru stimularea
producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare
(raport: PLx. 447/2019).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor
facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru
muncă și protecție socială; PLx. 302/2019).
4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
(raport: PLx. 183/2020).
5.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind utilizarea,
conservarea și protecția solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; PLx. 310/2020).
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Lucrările şedinţei din ziua de 1 iulie 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).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru stimularea
producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare
(raport: PLx. 447/2019).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor
facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru
muncă și protecție socială; PLx. 302/2019).
4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
(raport: PLx. 183/2020).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu
Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ioan Terea, SorinelMarian Vrăjitoru au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel
Constantin, Iarco Furic, Corneliu Olar, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan.
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 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;
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-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 modificarea și
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (PLx. 459/2019).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii 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 Dănuț Păle.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea
voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele
admise care se regăsesc în anexa care face parte integrantă din raport.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru stimularea
producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare (PLx.
447/2019).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea de prime
producătorilor agricoli care comercializează produse agricole primare, pentru
perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2022. Valoarea primei reprezintă
contravaloarea în lei a 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele primare
comercializate către unităţi de procesare şi nu poate depăşi 20.000 de euro
anual pe beneficiar, contravaloarea în lei a 100 euro/tonă/10.000 ouă pentru
produsele agricole primare comercializate direct pentru consum, care nu pot
depăşi 10.000 de euro anual pe beneficiar. Senatul a adoptat proiectul de lege
ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a IIIa 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 Nicolae Giugea.
Au urmat dezbateri generale.
Ședința a continuat cu dezbatera proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor
facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(PLx. 302/2019).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor facilităţi
fiscale, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul fiscal şi cel al salarizării personalului din fonduri publice. Prin
proiect se urmăreşte instituirea unei derogări de la prevederile art.V alin.(3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.89/2018, potrivit cărora termenul de
plată a sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru definitivarea
contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele
fizice, pentru perioada 2014-2017, este data de 30 iunie 2019, prin
reglementarea unor termene distincte de plată, în funcţie de data comunicării
deciziei de impunere. De asemenea, se propune anularea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii acestora,
în cazul persoanelor fizice care sunt obligate la plata unei contribuţii de
asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut
pe ţară pentru care veniturile realizate de aceştia se situează sub acest nivel.
Totodată, se propune reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea
alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco,
tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat ca urmare a depășirii termenului de
adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată și a fost
repartizat și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă
și protecție socială.
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 Ioan Dîrzu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea
voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele
admise care se regăsesc în anexa care face parte integrantă din raportul
preliminar.
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare
rurală (PLx. 183/2020).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură,
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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 2 iulie 2020, având
următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind utilizarea,
conservarea și protecția solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic; PLx. 310/2020).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei:
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, Dănuţ Păle , Dan
Ciocan, Vasile Gudu, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel
Constantin, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, LorándBálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin
Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion
Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.
Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost absent.

PREŞEDINTE,
Alexandru Stănescu
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