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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură,                    Comisia pentru antreprenoriat 

                   industrie alimentară                                                     și turism 

                     și servicii specifice  

                        Nr. 4c-5/664                                                Nr.4c-33/112/2022 

                                                                               București, 14.11.2022 
 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor 

acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană, transmis 

spre dezbatere în fond și în procedură de urgență, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru antreprenoriat şi turism, prin 

adresa nr. PLx. 573/2022 din 11.10.2022.   

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE,          PREȘEDINTE, 

 

    Florin-Ionuț BARBU              Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI 

 

 

com.antreprenoriat
Conform cu originalul
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură,                    Comisia pentru antreprenoriat 

                   industrie alimentară                                                     și turism 

                     și servicii specifice  

                          Nr. 4c-5/ 664                                                     Nr.4c-33/112/2022 

                                                                               București, 14.11.2022 

      

PLx 573/2022 

 

R A P O R T    C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează 

programele de sprijin pentru zona montană 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru 

antreprenoriat şi turism au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează 

programele de sprijin pentru zona montană, transmis cu adresa nr. PLx. 573 din 11 

octombrie 2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din 3 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția 

României, republicată.   
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, conform avizului nr. 1002/01.09.2022. 

Pentru elaborarea avizelor au fost sesizate Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru industrii şi 

servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat favorabil 

proiectul de lege cu avizul nr.  4c-1/511/31.10.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative 

care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. Proiectul vizează 

asigurarea securităţii alimentare prin susţinerea producătorilor autohtoni, dezvoltarea unui 

sector agroalimentar durabil şi competitiv pentru îmbunătățirea calității vieții şi asigurării 

unor condiţii de viață în mediul rural apropiate de cele din mediul urban, promovarea 

producţiei autohtone şi ecologice şi valorificarea produselor tradiționale şi montane cu 

valoare adăugată, având în vedere necesitatea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, 

în calitate de stat membru al Uniunii Europene. 

În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, examinarea proiectului 

de lege a avut loc în ședințe separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 08 noiembrie 2022. 

Comisia pentru antreprenoriat și turism a dezbătut proiectul de lege și documentele 

conexe în ședința din data de 9 noiembrie2022. 

În conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședințelor 
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au participat în calitate de invitați domnul Dragoș-Costin Telehuz și domnul Aurel 

Simion, secretari de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

Membrii comisiilor au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților, 

un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează 

programele de sprijin pentru zona montană, în forma adoptată de Senat.  

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,          PREȘEDINTE, 

 

    Florin-Ionuț BARBU              Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI 

 

 

 

 

                      SECRETAR,                                SECRETAR, 

 

                            Constantin BÎRCĂ                        Florin MIRCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Consilier parlamentar,                                                                           Consilier parlamentar, 

               Mihaela Stan                                                                                  Monica Gabriela Tudor 

 


