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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 28.10.2020 
Nr. 4c-5/542 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 5, 7 și 8 octombrie 2020 

 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 7 și 8 
octombrie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Conferința președinților comisiilor pentru mediu, energie, transport 
și agricultură organizată la Berlin de Bundestag-ul german. 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  privind completarea 
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol (raport comun cu: Comisia pentru industrii 
și servicii; PLx. 514/2020). 
 3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art. 2 
din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea 
unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca 
urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar 
(raport comun cu: Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 
509/2020). 
          4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea 
titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat 

gabriela.ciurea
Comisii
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în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de 
investiții ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, 
tronsonul 1 (raport comun cu: Comisia pentru învățământ, știință, tineret și 
sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
transporturi și infrastructură; PLx. 502/2020). 
 5.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx. 351/2019). 

6.Dezbaterea și  analiza Proiectului de Lege pentru  aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2020 privind modificarea și 
completarea Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 3/2015  pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport: PLx. 382/2020). 
 7.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 
930 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art. 
41 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (aviz pentru: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 89/2020). 
 8.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind protecția 
persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România (aviz pentru: Comisia 
pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie și 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 59/2020). 
 9.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind respingerea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-
privat și pentru stabilirea  unor măsuri privind investițiile publice (aviz 
pentru: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx. 97/2020). 

10.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind regimul ariilor 
naturale  protejate urbane și  conservarea biodiversității urbane (aviz pentru: 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  și Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx.193/2020). 

11.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind instituirea unor 
măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie 
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(aviz pentru: Comisia pentru industrii și servicii  și Comisia pentru sănătate 
și familie; PLx. 516/2020). 

12.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 491/2003 
privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului (aviz 
pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 540/2020). 

13.Studiu individual asupra Proiectului Legii laptelui și a produselor 
lactate (raport: PLx. 298/2020). 
        Lucrările şedinţei din ziua de 5 octombrie 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Conferința președinților comisiilor pentru mediu, energie, transport 
și agricultură organizată la Berlin de Bundestag-ul german. 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,  
Dănuţ Păle, 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 și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților  

Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel Constantin,  Iarco 
Furic, Corneliu Olar, Gabriel Rădulescu și Ion Tabugan au fost prezenți 
online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
Tema conferinței a reprezentat-o „Pactul verde european și Politica 

Agricolă Comună: pentru o Europă sustenabilă și neutră din punct de vedere 
al climei”. Conferința s-a desfășurat  online , în două sesiuni de lucru cu 
temele: 

Sesiunea 1 
 Acordul Verde European: noile obiective pentru 2030 pe calea către 

neutralitatea climatică. 
 Acordul Verde European: mobilitatea sustenabilă și inteligentă. 

Sesiunea 2  
 Noi provocări pentru Politica Agricolă Comună (2021-2027), cu 

atenție specială pe producția de alimente sustenabile: de la fermă la 
masă. 
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În sesiunea a II a, domnul deputat Nicolae Daniel Popescu a avut o 
intervenție. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 octombrie  2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  privind completarea 
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol (raport comun cu: Comisia pentru industrii 
și servicii; PLx. 514/2020). 
 2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art. 2 
din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea 
unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca 
urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar 
(raport comun cu: Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 
509/2020). 
          3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea 
titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat 
în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de 
investiții ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, 
tronsonul 1 (raport comun cu: Comisia pentru învățământ, știință, tineret și 
sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
transporturi și infrastructură; PLx. 502/2020). 
 4.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx. 351/2019). 

5.Dezbaterea și  analiza Proiectului de Lege pentru  aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2020 privind modificarea și 
completarea Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 3/2015  pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport: PLx. 382/2020). 
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 6.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 
930 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art. 
41 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (aviz pentru: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 89/2020). 
 7.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind protecția 
persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România (aviz pentru: Comisia 
pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie și 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 59/2020). 
 8.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind respingerea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-
privat și pentru stabilirea  unor măsuri privind investițiile publice (aviz 
pentru: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx. 97/2020). 

9.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind regimul ariilor 
naturale  protejate urbane și  conservarea biodiversității urbane (aviz pentru: 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  și Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx.193/2020). 

10.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind instituirea unor 
măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie 
(aviz pentru: Comisia pentru industrii și servicii  și Comisia pentru sănătate 
și familie; PLx. 516/2020). 

11.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 491/2003 
privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului (aviz 
pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 540/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,  
Dănuţ Păle, 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 și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților  
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Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel Constantin,  Iarco 
Furic, Corneliu Olar, Gabriel Rădulescu și Ion Tabugan au fost prezenți 
online. 

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

-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Ioan Jelev, vicepreședinte  Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

-domnul Teodor Birţ, preşedintele Asociaţiei Administratorilor de 
Pieţe din România. 

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

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  privind completarea 
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol (PLx. 514/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.145/2014. Potrivit 
expunerii de motive, se preconizează sprijinirea producătorilor agricoli din 
punct de vedere logistic, aceştia urmând să beneficieze, în cadrul pieţelor, 
de depozite frigorifice cu atmosferă controlată pentru păstrarea produselor.  
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 a fost repartizat și Comisiei pentru industrii și servicii. 

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. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru 
completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și 
pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse 
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înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ 
preuniversitar (PLx. 509/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul  de 
ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare completarea art.2 din 
Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României 
la Program pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin 
Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, în vederea redistribuirii 
produselor contractate și nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în 
unitățile de învățământ preuniversitar, anume fructe și/sau legume 
proaspete, lapte/produse lactate și produse de panificație, către organizații 
umanitare, unități sanitare, de asistență socială, de îngrijire și asistență 
medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în baza 
unei metodologii stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Senatul a adoptat proiectul 
de lege, pentru aprobarea ordonanței de urgență,   în condițiile art. 115 alin. 
(5) teza a III-a din Constituția României, republicată. Proiectul a fost 
repartizat și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
 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  Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare în forma adoptată de Senat. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 privind 
schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un 
imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a 
obiectivului de investiții ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la 
drumurile existente”, tronsonul 1 (PLx. 502/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege  
are ca obiect de reglementare schimbarea titularului dreptului de 
administrare asupra unei părţi dintr-un imobil în suprafaţă totală de 1.925 
mp, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către 
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C.N.A.I.R.-S.A. a obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Piteşti şi 
legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 1. Totodată, se propune 
modificarea anexei nr.3, respectiv a anexei nr.3.7 din Legea nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
”Gheorghe Ionescu Siseşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi a anexelor nr.3 şi 16 din Hotărârea 
Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările 
ulterioare. Senatul a adoptat proiectul de lege, pentru aprobarea ordonanței 
de urgență, în condițiile art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituția 
României, republicată. Proiectul a fost repartizat și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport, Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

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 pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în 
forma adoptată de Senat. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Plx. 351/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, în vederea rezolvării situaţiei juridice a unor terenuri pe care 
sunt amplasate construcţii ale fostelor cooperative de producţie, ale fostelor 
asociaţii economice intercooperatiste şi ale fostelor cooperative de consum, 
precum şi în cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost 
cooperativizate. În acest sens se propune abrogarea lit.d) a alin.(3) al art.24 
din lege, în sensul eliminării condiţiei ca terenurile să nu fie în proprietatea 
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru a putea fi 
înscrise în proprietatea actualilor deţinători, modificarea lit.b) a alin.(23) al 
art.27 din lege, în sensul includerii în categoria terenurilor pentru care se 
poate solicita titlul de proprietate de către proprietarii construcţiilor aferente, 
a terenurilor ce se află în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale. De 
asemenea, se stabileşte ca persoanele care nu au depus cereri în termenul 
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prevăzut de art.IV din Legea nr.231/2018, să poată adresa o nouă cerere 
comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, în termen de 60 de zile de 
la intrarea în vigoare a iniţiativei legislative. Senatul a respins inițiativa 
legislativă care a fost repartizată 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 propunerii legislative mai sus menționate a fost desemnat domnul 
deputat  Corneliu Olar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu majoritatea voturilor 
celor prezenți (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport preliminar 
de adoptare cu amendamente admise. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru  
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2020 privind 
modificarea și completarea Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 3/2015  
pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură ( PLx. 382/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege  
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2015, intervenţiile legislative vizând prelungirea 
termenului de încheiere şi depunere la APIA, pentru anul 2020, a tabelului 
centralizator, până la data limită de depunere a modificărilor la cererea unică 
de plată, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. 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  Nicu Niță. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu majoritatea voturilor 
celor prezenți (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport de adoptare 
în forma adoptată de Senat. 

Ședința a continuat cu avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 930 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și pentru completarea 
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art. 41 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (PLx. 
89/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege  
are ca obiect de reglementare modificarea art.930 din Legea nr.287/2009, 
precum şi modificarea art.13 şi completarea art.41 din Legea nr.7/1996. 
Intervenţiile legislative sunt argumentate prin faptul că „prin similitudine cu 
dispoziţiile art.13 alin.(16) din Legea nr.7/1996, care prevede că (...) 
înscrierea provizorie se face în baza procesului-verbal de punere în posesie 
şi a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar privind validarea dreptului 
de proprietate, emise în condiţiile legii, iar intabularea dreptului de 
proprietate urmează a se efectua ulterior în condiţiile legii, se impune 
aplicarea acestui principiu şi în cazul înregistrărilor sporadice, dat fiind 
faptul că, în acest caz, nu există o posesie de fapt, ci un detentor precar, 
căruia urmează a-i fi definitivat dreptul la data emiterii titlului de 
proprietate. 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. Avizul Comisiei va fi transmis Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, sesizată în fond cu proiectul de lege. 

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  Ionuț Simionca. 

Au urmat dezbateri generale. 
S-a trecut la avizarea proiectului de Lege privind protecția persoanelor 

cu boli și afecțiuni alergice în România (PLx. 59/2020). 
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege  

are ca obiect de reglementare instituirea cadrului normativ pentru protecţia, 
siguranţa vieţii şi respectarea, în condiţii de egalitate şi nediscriminare, a 
drepturilor persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice, precum şi ale 
persoanelor care prezintă suspiciunea de a fi diagnosticate cu astfel de boli 
şi afecţiuni. Soluţiile legislative vizează, astfel cum rezultă din cuprinsul 
expunerii de motive, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a integrării sociale a 
persoanelor care suferă de boli şi afecţiuni alergice, diagnosticarea rapidă a 
persoanelor care prezintă suspiciune de boli şi afecţiuni alergice, precum şi 
creşterea nivelului de conştientizare asupra gravităţii bolilor şi afecţiunilor 
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alergice. 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. Avizul Comisiei va fi transmis Comisiei pentru muncă și 
protecție socială, Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport, sesizate în fond cu proiectul de lege. 

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  Ioan Terea. 

Au urmat dezbateri generale. 
S-a trecut la avizarea proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-
privat și pentru stabilirea  unor măsuri privind investițiile publice (PLx. 
97/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege  
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2018, în sensul transferării proiectelor de 
investiţii în parteneriat public-privat, de la Comisia Naţională de Prognoză, 
către autorităţile publice centrale de profil. Se propune reorganizarea 
instituţiei parteneriatului public-privat şi derularea de fiecare partener public 
a procedurii de atribuire, în funcţie de specificul fiecărei categorii de 
investiţii, astfel ca fiecare partener să îşi atribuie unitar, pentru domeniul său 
de activitate, toate contractele de investiţii atribuite în parteneriat public-
privat ce îl vizează, procedură ce urmează să fie monitorizată de aceeaşi 
unitate care a atribuit contractul. Totodată, prin derogare de la prevederile 
art.47 alin.(9) şi (10) din Legea nr.500/2002 se va autoriza Ministerul 
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri să efectueze virări de credite 
bugetare şi de angajamente, între capitole bugetare şi între programe, peste 
limitele prevazute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în 
vederea finanţării Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei 
cinematografice. De asemenea, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice 
ca, în baza comunicărilor transmise de Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri, să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între 
capitolele bugetare. Senatul a respins ordonanța de urgență. Avizul Comisiei 
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va fi transmis Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, sesizate în fond cu proiectul de lege. 

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  Ioan Dîrzu. 

Au urmat dezbateri generale. 
Ședința a continuat cu avizarea proiectului de Lege privind regimul 

ariilor naturale protejate urbane și  conservarea biodiversității urbane 
(PLx.193/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege  
are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic aplicabil regimului 
ariilor naturale protejate urbane şi conservării biodiversităţii urbane. Astfel 
cum rezultă din cuprinsul expunerii de motive, pentru a contracara poluarea 
şi dezvoltarea imobiliară haotică, ariile naturale protejate urbane oferă 
servicii ecosistemice valoroase, au rol educativ, încurajează mişcarea în aer 
liber, ne fac mai conştienţi de biodiversitate, oferă oxigen şi absorb dioxidul 
de carbon, jucând un rol relevant în stabilizarea climei în zonele urbane. 
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. Avizul Comisiei va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului  și Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic. 

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  Daniel Nicolae Popescu. 

Au urmat dezbateri generale. 
Ședința a continuat cu avizarea  proiectului de Lege privind instituirea 

unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de 
pandemie (PLx. 516/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege  
are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal privind funcţionarea 
unităţilor de alimentaţie publică, precum şi a structurilor de primire turistice, 
pe perioada cuprinsă între declararea stării de pandemie locală, naţională sau 
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internaţională şi până la încetarea acesteia, cu privire la agentul patogen 
contagios care a determinat declararea pandemiei. 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. 
Avizul Comisiei va fi transmis Comisiei pentru industrii și servicii  și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

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  Sorin Ioan Roman. 

Au urmat dezbateri generale. 
Ultimul punct dezbătut a fost avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii 
nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele 
stupului (PLx. 540/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege  
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, 
în sensul introducerii în categoria veniturilor neimpozabile, a veniturilor 
obţinute prin condiţionarea, prelucrarea şi procesarea produselor agricole 
vegetale în stare naturală, cu condiţia folosirii materialelor vegetale 
provenite exclusiv din gospodăria proprie a fermierului/gospodarului. 
Totodată, se propune completarea Legii nr.491/2003, în sensul introducerii 
noţiunii de „prelucrător”, persoana fizică sau juridică ce condiţionează 
plantele medicinale şi aromatice pentru comercializare şi în materii prime 
pentru procesare. 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. Avizul Comisiei va fi transmis 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 proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 
voturilor celor prezenți (s-a înregistrat 1 abținere), avizarea favorabilă a 
proiectului de lege mai sus menţionat. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 octombrie  2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului Legii laptelui și a produselor 
lactate (raport: PLx. 298/2020). 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,  
Dănuţ Păle, 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 și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților  

Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel Constantin,  Iarco 
Furic, Corneliu Olar, Gabriel Rădulescu și Ion Tabugan au fost prezenți 
online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 
                                       PREŞEDINTE, 
                                         Alexandru STĂNESCU 
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