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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 20.05.2020 
  
Nr. 4c-5/183 

PROCES VERBAL      
al lucrărilor 

 Comisiei   din zilele de 11 și 12  mai 2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de  11 și 12 mai 2020, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri generale asupra Proiectului de Lege privind camerele 
pentru agricultură, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport: 
PLx.183/2020). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general 
agricol din România runda 2020 (raport comun cu: Comisa pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 96/2020). 

3.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (raport 
comun cu: Comisa pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; 
PLx.103/2020). 

4.COM(2020)143 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor. 
 



2 
 

5.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind comasarea 
terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de 
cult (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 178/2020). 

Lucrările şedinţei online din ziua de 11 mai 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind camerele pentru 
agricultură, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport: 
PLx.183/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnul deputat Sorinel-Marian Vrăjitoru a fost prezent la sediul 
Camerei Deputaților.  
 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 Florian Emil-Dumitru secretar de stat Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Adrian Rădulescu, președintele Asociației Fermierilor; 
 -domnul Decebal Ștefăniță Pădure, președinte, Asociația pentru 
Promovarea Alimentului  Românesc; 
   -domnul Florentin Bercu, director executiv, Uniunea de Ramură 
Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 

Lucrările au continuat online în ziua de 12 mai 2020, având următoarea 
ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general 
agricol din România runda 2020 (raport comun cu: Comisa pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 96/2020). 
 2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (raport 
comun cu: Comisa pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; 
PLx.103/2020). 
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 3.COM(2020)143 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor. 
 4.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind comasarea 
terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de 
cult (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 178/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 Domnii deputați Alexandru Stănescu, Valeriu Andrei Steriu și 
Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 
 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 Tudorel Andrei, Președinte Institutul Național de Statistică. 
 Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 
 Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege  pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general 
agricol din România runda 2020 (PLx. 96/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare recensământul general 
agricol din România runda 2020, având ca obiectiv asigurarea de date statistice 
pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene 
în domeniul agricol, în consecință cu Sistemul Statistic European, necesare 
procesului de participare a României, ca stat membru al Uniunii Europene, la 
Politica Agricolă Comună, colectarea datelor se va face în perioada 1 februarie 
2021 – 30 aprilie 2021, în toate unitățile administrativ-teritoriale din România. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru 
administrație publică și 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 Nicu Niță. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport comun  în forma adoptată de Senat. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege  proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru 
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modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic ( 
PLx.103/2020). 
       Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată 
în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 247/2009, din perspectiva necesității de aliniere a 
legislației naționale de profil la normele și exigențele incidente în materie, 
respectiv Directiva (UE) 2015/412   a Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește 
posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea 
organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor și Directivei (UE) 
2018/350 a Comisiei din 8 martie 2018 de modificare a Directivei 2001/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește   evaluarea   
riscurilor   pentru   mediu   determinate   de organismele modificate genetic, în 
contextul îndeplinirii obligațiilor asumate de România, derivate din calitatea 
sa de stat membru al Uniunii Europene. Senatul a aprobat ordonanța de urgență 
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 raportor al proiectului 
de lege mai sus menționat a fost desemnat  domnul deputat Ioan Sorin Roman. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat 4 abțineri)  întocmirea unui raport comun  în forma 
adoptată de Senat. 
 Următorul proiect dezbătut a fost COM(2020)143 Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. 
 În conformitate cu prevederile art. 170 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură a fost sesizată  spre 
dezbatere în fond cu acest COM. Luând în considerare Comunicarea Comisiei 
Europene, Fișa de informare a Direcției pentru Uniune Europeană, membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie alimentară și servicii 
specifice, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, au luat act de pachetul de măsuri prezentat.
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  În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al proiectului  mai sus menționat a 
fost desemnat  domnul deputat Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi să adopte  documentul, cu următoarele amendamente la punctul 2.3 
„Sprijinul fermierilor și a pescarilor noștrii“:  
 -devansarea termenului de plată a avansurilor pentru plățile directe, la 
1 iulie 2020; 
 -decontarea sumelor privind plata avansurilor, de către Comisia 
Europeană, la 1 octombrie 2020. 
 Ultimul punct dezbătut a fost  proiectul de Lege privind comasarea 
terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de 
cult (PLx. 178/2020). 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic 
pentru reorganizarea prin comasare a terenurilor agricole deţinute de asociaţiile 
agricole ale unităţilor de cult, în scopul realizării unei agriculturi performante 
şi competitive pe suprafeţe mari.  Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare 
a depățirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constițutia României republicată. Comisia juridică, de disciplină și imunități 
este 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 Dan Ciocan. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat cinci voturi împotrivă și două abțineri) avizarea 
favorabilă a proiectului de lege mai sus menţionat. 

 
 

Președinte, 
Alexandru STĂNESCU 
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