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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 15.12.2020 
Nr. 4c-5/588 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
Comisiei din zilele de 23 și 24 noiembrie 2020 

 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23 și 24 
noiembrie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului  de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin.(2) și art. V din Legea nr. 
236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și 
pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte 
normative (raport înlocuitor: PLx. 505/2020). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (reexaminare, raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități  și Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 132/2017). 

3.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2020 
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privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților 
urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 
640/2020). 

4.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și 
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență  (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 
639/2020). 
        Lucrările şedinţei din ziua de 23 noiembrie 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului  de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin.(2) și art. V din Legea nr. 
236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și 
pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte 
normative (raport înlocuitor: PLx. 505/2020). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (reexaminare, raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități  și Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 132/2017). 
 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 
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Olar,  Gabriel Rădulescu, Ioan Sorin Roman și Sorinel Marian Vrăjitoru au 
fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Au participat ca invitați: 

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

-domnul  Nagy Laszlo Csutak, vicepreședinte Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

-domnul Viorel Andronie, președinte Colegiul Medicilor Veterinari 
din România. 

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

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru 
abrogarea art. IV alin.(2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea 
și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, 
precum și pentru modificarea unor acte normative (PLx. 505/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2020. Principalele intervenţii legislative vizează stabilirea cadrului 
legislativ primar pentru contractarea activităţilor sanitar-veterinare de 
interes general, rezervat a fi realizate în cadrul profesiei de medic veterinar, 
de către medicii veterinari de liberă practică, stabilirea condiţiilor specifice 
pentru atribuirea, derularea şi încetarea contractelor care au ca obiect aceste 
activităţi sanitar-veterinare publice, precum şi stabilirea condiţiilor specifice 
pentru decontarea acestora. 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 ședința  din 17 noiembrie în temeiul articolului 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare, 
Plenul Camerei Deputaților, a hotărât retrimiterea la Comisie a proiectului 
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de lege mai sus menționat, în vederea reexaminării și depunerii unui nou 
raport.                   

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 unanimitatea  
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport înlocuitor de adoptare cu 
amendamente admise. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (PLx. 132/2017). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Legea care are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.23/2008, urmărindu-se reglementarea unor aspecte 
referitoare la asigurarea concordanţei cu terminologia de specialitate din 
Regulamentele Uniunii Europene, precum şi clarificarea regimului juridic 
al unor terenuri preluate de la Administraţia Domeniilor Statului, aflate în 
domeniul public sau privat al statului. De asemenea, a specificat că legea se 
află în procedură de reexaminare ca urmare a  
Deciziei Curții Constituționale nr.383 din 29 mai 2019 (Dosar 
nr.818A/2019), care a declarat-o în ansamblul ei neconstituțională.  
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic au fost sesizate, de asemenea în fond cu reexaminarea 
legii. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al legii mai sus menționate  a fost desemnat domnul deputat  
Alexandru Stănescu. 

 Membrii  Comisiei  au hotărât, cu unanimitatea  voturilor celor 
prezenți,  adoptarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu un 
amendament. 
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 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 noiembrie  2020, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2020 
privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților 
urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 
640/2020). 

2.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și 
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență  (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 
639/2020). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 23 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,  Ioan Sorin Roman și Sorinel Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Au participat ca invitați: 

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

-domnul Adrian-Marius Mariciuc, secretar de stat Ministerul 
Fondurilor Europene. 

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

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2020 privind unele măsuri 
pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din 
România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (PLx. 640/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru susţinerea 
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dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România, cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi a unor măsuri 
temporare de sprijin ale acestora. Proiectul propune reglementarea 
raporturilor dintre zona urbană şi cea rurală, precum şi categoriile de 
investiţii care pot fi finanţate la nivel urban în baza unor strategii de 
dezvoltare. Majoritatea municipiilor şi oraşelor au adoptat practica 
elaborării Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), valorificând 
rolul acestor strategii în planificarea locală. 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. 

 Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului au fost 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 proiectului de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Nicu Niță. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus 
menţionat. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență  (PLx. 
639/2020). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru elaborarea 
Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă (denumit în continuare 
„PNRR”), necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare şi 
Rezilienţă. Sprijinul financiar se utilizează pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii de interes strategic naţional/local din următoarele domenii: 
infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru 
combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare şi 
desecare, protecţie antigrindină, împăduriri; infrastructura pentru mobilitate 
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urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme 
industriale, înfiinţare/reabilitare/modernizare campusuri şcolare necesare 
învăţământului profesional şi tehnic, reabilitare/modernizare/extindere 
sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice necesare 
populaţiei; infrastructura din domeniul sănătăţii publice; infrastructura 
pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic; infrastructura de apă-
canalizare; infrastructura edilitară: apa-canalizare, 
modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale 
localităţilor, mobilitate urbană în parteneriat cu localităţile urbane, 
regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme centralizate de 
alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale limitrofe 
localităţilor urbane. 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. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată 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 proiectului de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus 
menţionat. 
 
  
                                       PREŞEDINTE, 
                                         Alexandru STĂNESCU 
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