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4c-5/245

SINTEZA
lucrărilor
Comisiei din zilele de 23, 24 și 25 februarie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24 și 25
februarie 2021, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii (raport: PLx. 97/2021).
2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității
producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19 (raport: PLx. 84/2021).
3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2020 pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2019 privind
reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine,
porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor
de piață ale carcaselor și ale animalelor vii (raport: PLx. 32/2021).
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4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2020 privind
unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități;
PLx. 39/2021).
5.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2020 pentru
completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor,
precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice (raport comun cu:
Comisia pentru administrație și amenajarea teritoriului și Comisia pentru
apărare, ordine publică și siguranță națională; PLx. 15/2021).
6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 8
alin.(2) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere
a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (raport comun cu:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 49/2021).
7.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 7
alin.(2) din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere
pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 48/2021).
8.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia
pentru administrație și amenajarea teritoriului; PLx. 43/2021).
9.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.34
din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități; PLx. 76/2021).
10.Dezbaterea și avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul
2021(aviz comun pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia
pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital; PLx. 109/2021).
Ședința din ziua de 23 februarie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii (raport: PLx. 97/2021).
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2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității
producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19 (raport: PLx. 84/2021).
3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2020 pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2019 privind
reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine,
porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor
de piață ale carcaselor și ale animalelor vii (raport: PLx. 32/2021).
4. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2020 privind
unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități;
PLx. 39/2021).
5.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2020 pentru
completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor,
precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice (raport comun cu:
Comisia pentru administrație și amenajarea teritoriului și Comisia pentru
apărare, ordine publică și siguranță națională; PLx. 15/2021).
6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 8
alin.(2) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere
a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (raport comun cu:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 49/2021).
7.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 7
alin.(2) din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere
pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 48/2021).
8.Diverse.
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba,
Loránd Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu,
Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana
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Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,
Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu,
Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la
sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Corneliu Olar, Adrian Alda, Andrei-Iulian Drancă
și Varujan Pambuccian au fost prezenți online.
Au participat ca invitați:
-domnul Nagy Laszlo Csutak vicepreședinte - Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (prezent online);
-domnul Ovidiu Șandor subsecretar de stat - Ministerul Afacerilor
Interne;
-domnul Mihai Neagu consilier superior - Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Daniela Bîrcă consilier - Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Viorica Mihuță consilier - Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Anne Marie Niculescu consilier - Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Bogdan Nicolae Badea - președinte SC. Hidroelectrica SA;
- doamna Florentina Istrate președinte ASPA IVETS;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor
acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii (PLx.
97/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare prorogarea unor termene, respectiv
amânarea obligativităţii de realizare şi implementare a amenajamentelor
pastorale până la data de 1 ianuarie 2022 (art.10 alin.(1) din Ordonanţa de
urgenţă nr.34/2013); aplicarea Legii nr.509/2006 se suspendă în perioada 1
ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021; termenul de intrare în vigoare a Legii
nr.133/2019 se prorogă până la data de 1 iulie 2021; termenul de intrare în
vigoare a Legii nr.236/2020 se prelungeşte până la data de 1 ianuarie 2022;
prelungirea licenţei pentru transport în comun până pe 31.03.2021;
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adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte instalarea echipamentelor de
măsură a cantităţilor de apă utilizate/evacuate. Senatul a adoptat proiectul
de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea
voturilor celor prezenți (s-au înregistrat 6 voturi împotrivă), adoptarea
proiectului de lege, cu amendamente admise.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității
producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19 (PLx. 84/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic în vederea
instituirii unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii
producătorilor din sectorul vitivinicol,în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19. Ajutorul de stat se acordă sub formă de
subvenţie directă producătorilor vitivinicoli, egală echivalentului în lei a 500
euro/ha, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi
beneficiar. Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii
termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin.(5) din Constituția României,
republicată.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Florian - Emil Dumitru.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare, în forma
adoptată de Senat.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2020 pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2019 privind
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reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine,
porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor
de piață ale carcaselor și ale animalelor vii (PLx. 32/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2019, în vederea reorganizării sistemului de clasificare la
nivel naţional şi respectiv, a elaborării legislaţiei subsecvente de ordin
secundar şi terţiar care să asigure, pe de o parte continuitatea funcţionării
sistemului de clasificare a carcaselor, iar pe de altă parte, preluarea şi
implementarea în legislaţia naţională a regulamentelor europene în materie,
în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, în calitatea sa de stat
membru al Uniunii Europene. Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare
a depășirii termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin.(5) din Constituția
României, republicată.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat doamna
deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare, în forma
adoptată de Senat.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan (PLx.
39/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor de înstrăinare a
terenurilor agricole situate în extravilan pentru care au fost depuse şi
înregistrate până la data de 13 octombrie 2020 inclusiv, cererile de afişare a
ofertei de vânzare, la autorităţile publice locale din raza unităţii
administrativ-teritoriale unde se află respectivele terenuri. Senatul a adoptat
proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.
115 alin.(5) din Constituția României, republicată. Proiectul de lege a fost
repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
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În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Nicolae Giugea.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare în forma
adoptată de Senat.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2020 pentru completarea unor
acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru
stabilirea unor măsuri organizatorice (PLx. 15/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare completarea unor acte normative cu
incidenţă în protecţia animalelor, precum şi stabilirea unor măsuri
organizatorice în acest domeniu. Astfel, se propun intervenţii asupra Legii
nr.205/2004 şi a Legii nr.360/2002, în sensul introducerii unor măsuri care
vizează protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol,
urmând ca poliţiştii din cadrul Poliţiei Române să emită de îndată un ordin
de plasare a animalului într-un adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.
Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de
adoptare, potrivit art. 115 alin.(5) din Constituția României, republicată.
Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru administrație și
amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Loránd Bálint Magyar.
Au urmat dezbateri generale, astfel încât ca la dezbaterea pe fond să
fie invitați toți factorii implicați, respectiv: Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne și
organizațiile neguvernamentale din domeniul protecției animalelor.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
modificarea art. 8 alin.(2) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea
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Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de
reproducție (PLx. 49/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 alin.(2) din Legea
nr.195/2018, în vederea corectării unor dificultăţi care au apărut în derularea
programului. 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. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru
buget, finanțe și bănci.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Nicu Niță.
Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a
solicitat amânarea dezbaterilor până la aprobarea Planului Național de
Redresare și Reziliență, unde în cadrul obiectivului de reducere a
dependenței de aprovizionare din surse externe se va face referire și la
consumul din producție proprie.
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea
art. 7 alin.(2) din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de
susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în
sectorul avicol (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci;
PLx. 48/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea art.7 alin.(2) din Legea
nr.227/2018, în vederea corectării unor dificultăţi care au apărut în derularea
programului. 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. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru
buget, finanțe și bănci.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Nicu Niță.
Au urmat dezbateri generale.
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Domnul deputat Loránd Bálint Magyar a solicitat reprezentantului
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, clarificări referitoare la
alocarea în bugetul MADR pe anul 2021 a sumelor necesare derulării
Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de
reproducție, respectiv a Programului de susținere pentru activitatea de
reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol.
La punctul „Diverse“ domnul președinte Chesnoiu a supus atenției
membrilor Comisiei amendamentul formulat de grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat din Camera Deputaților și Senatul României.
Amendamentul propune suplimentarea creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în bugetul MADR cu suma de 1.000.000 mii
lei la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“,
titlul 59 „Alte cheltuieli“, articolul 59.09 „Despăgubiri acordate
producătorilor în caz de calamități naturale în agricultură“ și a fost formulat
pentru a ajuta fermierii români afectați de seceta severă din primăvara
anului 2020. Domnia sa a invitat membrii Comisiei să i se alăture în
demersul său.
Ședința din ziua de 24 februarie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia
pentru administrație și amenajarea teritoriului; PLx. 43/2021).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.34
din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități; PLx. 76/2021).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba,
Loránd Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu,
Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,
Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu,
Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la
sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Corneliu Olar, Adrian Alda, Andrei-Iulian Drancă
și Varujan Pambuccian au fost prezenți online.
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Au participat ca invitați:
-domnul Mihai Neagu consilier superior - Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Vlad Macovei președinte – Asociația Forța Fermierilor;
-domnul Florentin Bercu director executiv – Uniunea de Ramură
Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal;
-domnul Adrian Rădulescu președinte – Asociația Fermierilor din
România;
-domnul Dorin Cojocaru președinte – Asociația Patronală Română din
Industria Laptelui;
-doamna Mary-Eugenia Pană președinte - Asociația Crescătorilor și
Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România (prezentă online).
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
De asemenea, au participat la dezbateri domnii senatori George
Scarlat și Lucian Trufin.
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
(PLx. 43/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2005, în sensul introducerii celor mai bune tehnici
disponibile (BAT) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302, în care
Comisia Europeană face referire la „miros” şi nu la „disconfort olfactiv” şi
recomandă măsurile de monitorizare care se impun, în Capitolele BAT 12,
13 şi 26, de o manieră obiectivă. 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. Proiectul de lege a fost repartizat și
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei pentru administrație
și amenajarea teritoriului.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu.
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Au urmat dezbateri generale.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (PLx.
76/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea art.34 din Legea
nr.138/2004, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, să
se înlocuiască acordul scris al proprietarilor întrucât sunt multe situaţii când
investiţiile sunt îngreunate sau blocate din cauza faptului că proprietarii nu
pot fi identificaţi. 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. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei
juridice, de disciplină și imunități.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu.
Au urmat dezbateri generale.
Ședința din ziua de 25 februarie 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul
2021(aviz comun cu: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și
dezvoltare rurală și Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic;
PLx. 109/2021).
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba,
Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă,
Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, , Csaba Könczei,
Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu, Alexandru Popa,
Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei
Deputaților.
Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar și Varujan Pambuccian au
fost prezenți online.
Domnii deputați: Corneliu Olar (înlocuit la dezbateri de domnul
deputat Florin Roman – prezent online), Adrian Alda (înlocuit la dezbateri
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de domnul deputat Remus Gabriel Mihalcea – prezent fizic) și Ion-Cătălin
Grecu (înlocuit la dezbateri de domnul deputat Emil Florin Albotă – prezent
fizic) au fost absenți.
Au participat ca invitați:
-domnul Robert Viorel Chioveanu președinte - Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Nagy Laszlo Csutak vicepreședinte - Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Nechita-Adrian Oros ministrul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale;
-domnul Mihai Puțintei director general Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-Viorel Muscalu șef serviciu Ministerul Finanțelor.
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor
comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisia pentru agricultură,
industrie alimentară şi dezvoltare rurală, Comisia pentru ape, păduri, pescuit
şi fond cinegetic ale Senatului şi Comisia pentru agricultură, silvicultură
industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor au fost
sesizate spre dezbatere şi avizare cu proiectul de buget al Autorităţii
Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Anexa 3/38).
În urma dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de
voturi (24 voturi pentru, 20 voturi împotrivă, 1 abţinere), să avizeze
favorabil proiectul de lege.
Având în vedere evoluția focarelor de Pestă Porcină Africană (PPA)
în România, domnul președinte Chesnoiu a propus invitarea domnului
președinte Robert Viorel Chioveanu pentru a prezenta o situație actualizată
a acestei boli: număr de focare, număr de exploatații afectate (profesionale
și non-profesionale), situația despăgubirilor, recomandările misiunilor de
audit ale Comisiei Europene, planurile de acțiune elaborate, situația
actualizării legislației referitoare la condițiile obligatorii de biosecuritate.
Ședința a continuat cu avizarea proiectului de buget al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Anexa 3/22), precum și a
amendamentelor depuse de grupul parlamentar al Partidului Social
Democrat (14 amendamente), respectiv al grupului parlamentar al Alianței
pentru Unirea Românilor (1 amendament).
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În urma dezbaterilor generale şi a amendamentelor depuse, membrii
Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (25 voturi pentru, 20 voturi
împotrivă, 1 abţinere), să avizeze favorabil proiectul de lege.
Amendamentele respinse au fost cuprinse în Anexa avizului comun.

PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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