
1 
 

 

PARLAMENTUL		ROMÂNIEI	
CAMERA		DEPUTAŢILOR	

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 

Nr.4c-5/557 

13.11.2019 

 
 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul 

utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 
(PLx. 456/2019) 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și  115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia  pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  a fost sesizată spre 
dezbatere în  fond, în procedură de urgență cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2019 privind modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului 
instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul 
României, transmis cu adresa nr. PLx 456 din 14 octombrie  2019 și înregistrată cu nr.4c-
5/486  din 15  octombrie  2019. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din  9   octombrie  2019. 

Conform prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență conform 
avizului nr. 769/03.09.2019. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic (nr. 4c-8/741/22.10.2019), Comisia 
pentru industrii și servicii (4c-3/370/22.10.2019) și Comisia pentru sănătate și familie 
(4c-10/294/23.10.2019)  au avizat favorabil proiectul de lege mai sus menționat. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012. Proiectul transpune prevederile 
Directivei (UE) 2019/782 a Comisiei din 15 mai 2019 de modificare a Directivei 
2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea 
indicatorilor de risc armonizaţi. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi  servicii specifice au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 
12.11.2019. 

 La lucrările Comisiei, membrii acesteia au fost prezenți conform listei de prezență. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor examinate, membrii Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au hotărât, în 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2019 privind 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru 
stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe 
teritoriul României în forma prezentată de Senat. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 

	
 

 

 

                      

   

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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