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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 06.05.2020 
  
Nr. 4c-5/142 

SINTEZA 
                                                  lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 27 și 28  aprilie 2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de  27 și 28 
aprilie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere (raport comun cu: Comisia pentru muncă și protecție 
socială; PLx. 81/2020). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 
privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice 
pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din 
sectorul agricol şi agroalimentar (raport:PLx. 536/2019). 

3.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
şi pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanaţa de urgenţă nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 642/2019). 

4.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  pentru ratificarea 
Protocolului privind agricultura şi dezvoltarea rurală durabilă, adoptat şi 
semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, 
la Convenţia Cadru privind protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
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adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (raport comun cu: Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic; PLx. 139/2020). 

5.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere (raport comun cu: Comisia pentru muncă și protecție 
socială:PLx. 81/2020). 

Lucrările şedinţei din ziua de 27 aprilie 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere (raport comun cu: Comisia pentru muncă și protecție 
social; PLx. 81/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-
Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Nicolae Daniel Popescu, Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 

Lucrările au continuat online în ziua de 28  aprilie 2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza asupra Proiectului de Lege  privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii 
nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor 
lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale 
neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar (raport:PLx. 
536/2019). 

2.Dezbaterea și analiza asupra Proiectului de Lege  pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanaţa de 
urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 642/2019). 

3.Dezbaterea și analiza asupra Proiectului de Lege  pentru 
ratificarea Protocolului privind agricultura şi dezvoltarea rurală durabilă, 
adoptat şi semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 
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octombrie 2017, la Convenţia Cadru privind protejarea şi dezvoltarea 
durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 139/2020). 

4.Dezbaterea și analiza asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere (raport comun cu: Comisia pentru muncă și 
protecție socială; PLx. 81/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei:  
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-
Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Nicolae Daniel Popescu, Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu și domnul 
vicepreședinte Dănuț Păle au fost prezenți  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 Iulian Octavian Stana  secretar de stat, Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Gelu Puiu secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; 
 -domnul Decebal Ștefăniță Pădure, președinte, Asociația pentru 
Promovarea Alimentului  Românesc. 
 Sedința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 
 Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege  privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 
privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice 
pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din 
sectorul agricol şi agroalimentar (PLx. 536/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.52/2015, în sensul în care decontarea anuală a cotizaţiilor şi serviciilor 
lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale din sectorul 
agricol şi agroalimentar să se efectueze după ce acestea au achitat 
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contravaloarea cotizaţiilor anuale, respectiv a serviciilor lingvistice şi 
participă la fiecare acţiune desfăşurată la nivelul structurilor europene, de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constitutia 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. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de Lege  
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5C la Ordonanaţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(PLx. 642/2019). 
       Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
precum şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.57/2007. 
Intervenţiile legislative vizează, astfel cum rezultă din cuprinsul expunerii 
de motive, permiterea vânării cormoranului mare în România, în scopul 
„creării unui echilibru stabil între populaţiile de cormorani mari aflate pe 
teritoriul său şi sectorul pescăresc, astfel încât să se poată asigura protecţia 
unei populaţii de cormoran mare, în deplin cu resursele acvatice vii şi 
sustenabilitatea activităţilor productive din acvacultura românească”. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 2 decembrie 
2019. Proiectul 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 Dănuț Păle. 
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (s-a înregistrat 1 vot 
împotrivă și o abținere), întocmirea unui raport preliminar cu 
amendamente care va fi transmis Comisiei pentru mediu în vederea 
întocmirii raportului comun. 
 Următorul proiect dezbătut a fost proiectului de Lege pentru 
ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, 
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încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 2017 și semnat de România la 
aceeași dată,  la Convenţia- cadru privind protecția şi dezvoltarea durabilă 
a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PLx. 139/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea 
Protocolului privind agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la 
Lillafüred, la 12 octombrie 2017 şi semnat de România la aceeaşi dată, la 
Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev la 22 mai 2003. Obiectivul Protocolului este acela de a 
promova măsurile şi programele care folosesc potenţialul zonelor agricole 
şi rurale pentru a reduce sărăcia rurală, de a oferi şi diversifica veniturile 
populaţiei locale, de a susţine viabilitatea regiunilor rurale şi de a 
îmbunătăţi calitatea vieţii pentru a atrage oamenii să trăiască şi să producă 
utilizând resurse regenerabile locale în zona montană. Protocolul conţine 
anumite obligaţii generale pentru Părţile semnatare, şi anume: a) 
dezvoltarea şi implementarea pe teritoriul naţional de politici care vizează 
menţinerea, promovarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului agricol şi a 
zonelor ruale, luând în considerare, ori de câte ori este posibil, bunele 
practici dezvoltate şi puse în aplicare de către alte Părţi; b) realizarea de 
strategii şi măsuri de consolidare a gestionării durabile a terenurilor 
agricole coordonate, în special zone cu valoare naturală ridicată (VNR), 
fără a aduce atingere intereselor vitale ale populaţiilor comunităţilor 
montane; c) încurajarea participării autorităţilor regionale şi locale şi a 
altor actori la implementarea acestui Protocol; d) încurajarea cooperării 
internaţionale. Proiectul a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și 
echilbru 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 Tinel Gheorghe. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente 
admise. 
 Ultimul proiect dezbătut a fost  Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere (PLx. 81/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015, în vederea creării unei 
organizări eficiente a gărzilor forestiere. Senatul a adoptat proiectul de 
lege pentru aprobarea ordonanței de urgență ca urmare a depășirii 
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termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României 
republicată. Proiectul a fost repartizat și Comisiei pentru muncă și 
protecție socială. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportori ai proiectului de lege mai sus 
menționat au fost desemnați  domnii deputați Emanuel-Iuliu Havrici și 
Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat 5 voturi împotrivă)  respingerea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere. 
 

Președinte,Alexandru STĂNESCU 


	sinteza 27,28.04.2020

		2020-05-11T11:39:27+0300
	Ciurea Gabriela-Amalia




