
1 
 

    

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 30.06.2020 
Nr. 4c-5/304 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 15, 16 și 18  iunie  2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16  și  
18  iunie  2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  privind utilizarea, 
conservarea şi protecţia solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic; PLx. 310/2020). 

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

3.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență,  a   Proiectului 
de Lege   privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 
pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat (aviz pentru: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru învățământ,  știință, tineret și sport; PLx. 
106/2020). 
 4.Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea art. 6, art. 8, art 20 și art. 33 din Legea nr. 104/14 mai 2015 
privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea  
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
(raport: PLx. 551/2019). 
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 5.Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege  pentru modificarea 
şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (raport:PLx. 
459/2019). 
 6.Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 313/2020).  
 7.Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
49/2020). 
 8. Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege privind camerele 
pentru agricultură, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (raport:  
PLx. 183/2020). 

Lucrările şedinţei din ziua de 15 iunie 2020  au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  privind utilizarea, 
conservarea şi protecţia solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic; PLx. 310/2020). 

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

3.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență,  a   Proiectului 
de Lege   privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 
pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat (aviz pentru: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru învățământ,  știință, tineret și sport; PLx. 
106/2020).  

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnii deputați Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, 

Dănuţ Păle, Vasile Gudu,  Florică Ică Calotă, Daniel Constantin,   Tinel 
Gheorghe, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, 
Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-
Andrei Steriu,  Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru  au fost prezenți  la 
sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați Dan Ciocan, Aurel-Robert Boroianu,  Iarco Furic,  
Emanuel-Iuliu Havrici, Corneliu Olar,  Ion Tabugan au fost prezenți 
online. 
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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 Iulian Octavian Stana  secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor; 
-domnul Dragoș Lucian Rădulescu- secretar de stat, Ministerul 

Educației și Cercetării; 
-domnul   Valeriu Tabără președinte  Academia de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti“. 
Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 

Alexandru Stănescu. 
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege  privind utilizarea, 

conservarea şi protecţia solului (PLx. 310/2020). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

juridic în vederea stabilirii unor măsuri şi acţiuni unitare pentru protecţia, 
ameliorarea şi utilizarea durabilă a solului, evaluarea capacităţii 
bioproductive, bonitarea economică, protecţia solului şi monitorizarea 
integrată a calităţii solului, în contextul politicilor sectoriale pentru 
asigurarea utilizării durabile a acestei resurse naturale neregenerabile. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat  și a fost repartizat și Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic. 

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.  
Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  Proiectului de Lege   

privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi conservarea 
biodiversităţii urbane ( PLx. 193/2020). 

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. Comisiile 
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sesizate în fond au fost Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și  
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

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 Tinel Gheorghe. 

Au urmat dezbateri generale. 
Ultimul punct dezbătut a fost proiectul  de Lege   privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 
şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PLx. 
106/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 
şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar care va fi aplicat 
până la sfârşitul anului 2020. Senatul a adoptat proiectul de lege pentru 
aprobarea ordonanței de urgență ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată. 
Comisiile sesizate în fond au fost Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și Comisia pentru învățământ,  știință, tineret și 
sport. 
 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 Daniel Popescu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente admise. 
 Lucrările au continuat în ziua de 16 iunie  2020, având următoarea 
ordine de zi: 
 1.Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea art. 6, art. 8, art 20 și art. 33 din Legea nr. 104/14 mai 2015 
privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea  
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
(raport: PLx. 551/2019). 
 2.Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege  pentru modificarea 
şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (raport:PLx. 
459/2019). 
 3.Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 313/2020).  
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 4.Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
49/2020). 
 5. Dezbaterea  și analiza   Proiectului de Lege privind camerele 
pentru agricultură, 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, 
Dănuţ Păle, Vasile Gudu,  Florică Ică Calotă, Daniel Constantin,   Tinel 
Gheorghe, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, 
Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-
Andrei Steriu,  Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru  au fost prezenți  la 
sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați Dan Ciocan, Aurel-Robert Boroianu,  Iarco Furic,  
Emanuel-Iuliu Havrici, Corneliu Olar, Ion Tabugan au fost prezenți 
online. 
 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 Iulian Octavian Stana  secretar de stat, Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 
 Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 
 Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 
și completarea art. 6, art. 8, art 20 și art. 33 din Legea nr. 104/14 mai 2015 
privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea  
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
(PLx. 551/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în scopul 
simplificării modului de accesare a schemelor de plăţi directe pentru 
fermieri, prin reducerea unor documente care dovedesc respectarea 
anumitor criterii de eligibilitate/condiţii specifice unor măsuri delegate de 
dezvoltare rurală pe care fermierii trebuie să le anexeze la cererea unică 
de plată şi care sunt emise de instituţii/organisme responsabile. Potrivit 
propunerii, aceste documente vor fi solicitate instituţiilor/organismelor 
responsabile sau preluate direct de către APIA din sistemele informatice 
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ale acestora, acolo unde sunt disponibile.  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 Daniel Constantin. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise și 
un amendament respins. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege  pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 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. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 S-a trecut la dezbaterea  Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 313/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.62/2018. Iniţiativa vizează, potrivit expunerii de motive, creşterea 
gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la pericolul 
pe care îl reprezintă această plantă pentru sănătate, în scopul îmbunătăţirii 
soluţiilor legislative actuale. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost 
repartizat și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.  
 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 Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente care va fi 
înaintat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea 
buruienii ambrozia (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 49/2020). 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.62/2018, în sensul majorării limitei minime a 
amenzii contravenţionale, al instituirii unor noi sancţiuni, precum şi al 
stabilirii unor competenţe diferenţiate pentru agenţii constatatori ai 
contravenţiilor. 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. Comisia pentru echilibru ecologic și mediu este de 
asemenea, sesizată în fond cu proiectul de lege. 
 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 Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport comun de respingere. 
 Ultimul proiect de lege dezbătut a fost proiectul de Lege privind 
camerele pentru agricultură, 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, 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 18 iunie  2020, având 
următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra  Proiectului de Lege privind camerele 
pentru agricultură, 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, 
Dănuţ Păle, Florică Ică Calotă, Daniel Constantin, Tinel Gheorghe,  Nicu 
Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu,  Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru  au fost 
prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 
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 Domnii deputați Dan Ciocan, Vasile Gudu, Aurel-Robert 
Boroianu,  Iarco Furic,  Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  
Corneliu Olar,  Csaba-István Sebestyén, Ion Tabugan au fost prezenți 
online. 
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent.   

     
PREŞEDINTE, 

Alexandru Stănescu 
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