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şi servicii specifice 
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Nr. 4c-5/584 

 
SINTEZA 
lucrărilor 

Comisiei din zilele de 16 și 17 noiembrie 2020 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16 și 17 
noiembrie 2020, având următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân (raport comun cu: Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 100/2020). 
  2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
articolului 10 alin.(12) din  Legea nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ (aviz pentru: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
585/2020). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (aviz pentru: Comisia pentru 
sănătate și familie; PLx. 607/2020). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind trecerea unor 
imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în 
proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului 
județean Bihor (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
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Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 
650/2020). 

5.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind măsurile necesare 
pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore 
(aviz pentru: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 648/2020). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 
din Legea zootehniei nr. 32/2019 (raport: PLx. 313/2019). 

7.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind aprobarea 
Programului pilot de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a 
legumelor și fructelor în județul Teleorman (raport: Plx. 652/2020). 

8.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind instituirea 
Programului național de prevenire și gestionare a înmulțirii populației de 
câini fără stăpân (raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului; Plx. 660/2020). 
        Lucrările şedinţei din ziua de 16 noiembrie 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân (raport comun cu: Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 100/2020). 
  2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
articolului 10 alin. (12) din  Legea nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ (aviz pentru: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
585/2020). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (aviz pentru: Comisia pentru 
sănătate și familie; PLx. 607/2020). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind trecerea unor 
imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în 
proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului 
județean Bihor (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 
650/2020). 

5.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind măsurile necesare 
pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore 
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(aviz pentru: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 648/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu,  Nicolae Giugea, 
Dănuţ Păle,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu Havrici, Nicu 
Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca,  Ion 
Tabugan și  Ioan Terea au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Daniel Constantin, Loránd-Bálint Magyar, Corneliu 
Olar,  Gabriel Rădulescu, Ioan Sorin Roman și Sorinel Marian Vrăjitoru au 
fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 A participat ca invitat: 

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

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

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PLx. 100/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2001, în sensul instituirii obligaţiei consiliilor judeţene 
de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, servicii specializate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpâni. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat 
și Comisiei pentru administrație publică 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  Dănuț Păle. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât , cu majoritate de 
voturi (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare cu amendamente admise. 

Ședința a continuat cu avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 
articolului 10 alin.(12) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ (aviz pentru: Comisia juruidică, de 
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disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
585/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea art.10 alin.(12) din Legea 
nr.82/1993. Potrivit expunerii de motive, se doreşte ca terenurile din 
perimetrul Rezervaţiei, domeniu public de interes naţional, pe care sunt 
amplasate active deţinute de persoane fizice şi/sau juridice să poată fi 
închiriate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prin 
încredinţare directă, către deţinătorii legali ai acestor active. 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 
și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, 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 proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Gudu Vasile. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz negativ. 
 Ședința a continuat cu avizarea proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx. 
607/2020). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.458/2002, în scopul îmbunătăţirii modului de informare a publicului cu 
privire la calitatea apelor potabile şi de îmbăiere, în special prin crearea unei 
aplicaţii de tip portal care să furnizeze datele colectate în timp util. Senatul 
a adoptat proiectul de lege. Avizul Comisiei va fi transmis 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  Ioan Terea. 
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat 3 abțineri), întocmirea unui aviz negativ. 

Ședința a continuat cu avizarea proiectului de Lege privind trecerea 
unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în 
proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului 
județean Bihor (PLx. 650/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare aprobarea trecerii unor imobile - terenuri şi 
construcţii, aflate, după caz, în administrarea unor ministere, în proprietatea 
publică a judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului judeţean Bihor. 
Intervenţia legislativă este argumentată în expunerea de motive prin faptul 
că „în prezent, bunurile vizate sunt într-o stare deplorabilă, clădirile în cea 
mai mare parte sunt nefolosite şi în stare avansată de degradare, iar 
terenurile neîngrijite, stare ce denotă un vădit interes din partea autorităţilor 
în administrarea cărora se află”. 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 și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

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  Sorin Ioan Roman. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

Ultimul punct dezbătut a fost avizarea proiectului de Lege privind 
măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea 
energiei eoliene offshore (aviz pentru: Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 648/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru dezvoltarea 
investiţiilor în domeniul energiei eoliene offshore, respectiv realizarea unor 
investiţii într-o infrastructură cu emisii de carbon zero şi soluţii inovatoare, 
precum: stocare de energie, decarbonizarea gazelor şi a cărbunelui, eficienţă 
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energetică în renovarea clădirilor, cu participarea cetăţenilor şi a 
comunităţilor, în vederea asigurării unui sistem energetic sigur şi durabil. 
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 mediu și echilibru ecologic. 

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. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui aviz favorabil. 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 noiembrie  2020, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 
din Legea zootehniei nr. 32/2019 (raport: PLx. 313/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind aprobarea 
Programului pilot de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a 
legumelor și fructelor în județul Teleorman (raport: Plx. 652/2020). 

3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind instituirea 
Programului național de prevenire și gestionare a înmulțirii populației de 
câini fără stăpân (raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului; Plx. 660/2020). 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu,  Nicolae Giugea, 
Dănuţ Păle,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu Havrici, Nicu 
Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca,  Ion 
Tabugan și  Ioan Terea au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Daniel Constantin, Loránd-Bálint Magyar, Corneliu 
Olar,  Gabriel Rădulescu, Ioan Sorin Roman și Sorinel Marian Vrăjitoru au 
fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 A participat ca invitat: 

-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
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 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 
Stănescu, președintele Comisiei. 

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 
art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019 (PLx. 313/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea art.2 din Legea zootehniei 
nr.32/2019, în vederea introducerii crescătorilor de albine în categoriile 
reglementate de această lege.  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, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Dănuț Păle. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative  privind 
aprobarea Programului pilot de investiții pentru înființarea centrelor de 
colectare a legumelor și fructelor în județul Teleorman (Plx. 652/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru 
aprobarea programului pilot de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de 
colectare a fructelor şi legumelor în judeţul Teleorman, în vederea 
comercializării produselor agricole autohtone într-un cadru organizat. 
Potrivit iniţiativei, investiţiile din Program au ca obiectiv valorificarea 
superioară a legumelor şi fructelor din judeţul Teleorman, limitarea 
declinului sectorului de productie primar, în scopul asigurării consumului 
intern, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe 
stoparea depopulării. Senatul a respins inițiativa legislativă. 
 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  Florică Ică Calotă. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea propunerii legislative. 
 Ultimul punct dezbătut a fost propunerea legislativă privind 
instituirea Programului național de prevenire și gestionare a înmulțirii 
populației de câini fără stăpân (Plx. 660/2020). 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare instituirea Programului naţional de 
prevenire şi gestionare a înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân, ca 
instrument pus la dispoziţia tuturor autorităţilor administraţiei publice 
locale, prin care se crează cadrul normativ ca acestea să poată interveni, în 
colaborare cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, cu medicii veterinari de liberă practică de pe raza teritorială a 
respectivei autorităţi publice, precum şi cu societatea civilă, în scopul 
prevenirii înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân. Senatul a respins 
inițiativa legislativă care a fost repartizată și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului. 
        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  Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
                                       PREŞEDINTE, 
                                         Alexandru STĂNESCU 
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