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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 21.09.2020 
Nr. 4c-5/454 

SINTEZA 
lucrărilor 

Comisiei din zilele de 7, 9 și 10 septembrie 2020 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 9 și 10 
septembrie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea 
unor măsuri bugetare (aviz comun cu: Comisia pentru agricultură, industrie 
alimentară si dezvoltare rurală din Senat; PLx. 491/2020). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport:PLx. 459/2019). 
         3.Dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege pentru acceptarea 
Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la 
Lillafüred, la  12 octombrie 2017, la Convenția cadru privind protecția și 
dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (aviz 
pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 487/2020). 
        4.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind utilizarea, 
conservarea și protecția solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 310/2020). 
        5.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii 



2 
 

de medic veterinar (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și familie; 
PLx. 446/2020). 

Lucrările şedinţei din ziua de 7 septembrie 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea 
unor măsuri bugetare (aviz comun cu: Comisia pentru agricultură, industrie 
alimentară si dezvoltare rurală din Senat; PLx. 491/2020). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport:PLx. 459/2019). 
         3.Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru acceptarea 
Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la 
Lillafüred, la  12 octombrie 2017, la Convenția cadru privind protecția și 
dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (aviz 
pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 487/2020). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 23 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Nicolae Giugea, Dănuţ Păle, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu 
Havrici, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu și Ioan Terea au fost prezenți la 
sediul Camerei Deputaților  

Domnii deputați: Ioan Dîrzu,  Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Loránd-Bálint Magyar,   Corneliu Olar, Ioan Sorin 
Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ion Tabugan și Sorinel-
Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 

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

-domnul Florian Emil Dumitru, secretar de stat Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Iulian Octavian Stana,  secretar de stat Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 
Stănescu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la 
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rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative 
și stabilirea unor măsuri bugetare (PLx. 491/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. 
Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 
573,0 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat pe anul 2020, 
se majorează, pe sold, cu suma de 18.139,2 milioane lei iar deficitul 
bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 
17.566,1 milioane lei. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei  pentru 
agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din Senat, în 
conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităților comune 
ale Camerei Deputaților și Senatului, în vederea elaborării avizului comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui aviz cu două 
amendamente adoptate.  

Ședința a continuat cu analiza 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 
cooperaţiei agricole nr.566/2004, astfel încât grupurile/organizaţiile de 
producători să poată beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Alexandru Stănescu. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru acceptarea 
Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la 
Lillafüred, la  12 octombrie 2017, la Convenția cadru privind protecția și 
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dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PLx. 
487/2020). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare acceptarea Amendamentului adoptat la 
cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la Lillafűred, la 12 octombrie 2017, la 
Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev, la 22 mai 2003. Astfel, se are în vedere aplicarea de politici 
care au ca scop reducerea efectelor schimbărilor climatice în toate sectoarele 
relevante la Convenţie, politici care au ca scop adaptarea la schimbările 
climatice prin promovarea cercetării şi cooperării ştiinţifice, integrării trans-
sectoriale, cooperării transnaţionale, creşterii nivelului de conştientizare, 
participării publicului şi cooperării tuturor părţilor interesate, promovarea 
proceselor de planificare şi de încurajare a adaptării la nivel local şi 
implementarea de acţiuni, în special în zonele şi sectoarele cele mai 
vulnerabile şi inteprinderea de măsuri integrate de reducere a riscului de 
minimizare a efectelor adverse ale schimbărilor climatice, în special ale 
fenomenelor meteorologice extreme. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Nicu Niță. 

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

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 septembrie 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 22 deputați, din totalul de 23 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Nicolae Giugea, Dănuţ Păle, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu 
Havrici, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu și Ioan Terea au fost prezenți la 
sediul Camerei Deputaților  
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Domnii deputați: Ioan Dîrzu,  Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Loránd-Bálint Magyar,   Corneliu Olar, Ioan Sorin 
Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ion Tabugan și Sorinel-
Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 septembrie  2020, având 
următoarea ordine de zi: 
        5.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii 
de medic veterinar (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și familie; 
PLx. 446/2020). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 23 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Nicolae Giugea, Dănuţ Păle, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu 
Havrici, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu și Ioan Terea au fost prezenți la 
sediul Camerei Deputaților  

Domnii deputați: Ioan Dîrzu,  Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Loránd-Bálint Magyar,   Corneliu Olar, Ioan Sorin 
Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ion Tabugan și Sorinel-
Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 

VICEPREŞEDINTE, 
      Dănuț Păle 
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