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RAPORT ÎNLOCUITOR
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative și
stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii
(PL.x 97/2021)
În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(3) 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. 225/2020 privind
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii, transmis cu adresa nr. PLx. 97 din 10 februarie 2021 și înregistrat
cu nr. 4c-5/111/12.02.2021.
În ședința din data de 9 iunie 2021, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare
a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative
și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, Comisiei pentru agricultură,
în vederea examinării și depunerii unui raport înlocuitor.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege
pentru aprobarea ordonanței de urgență, în ședința din data de 08.02.2021.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din
Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu
observații și propuneri, conform avizului nr. 1292/30.12.2020.
Comisia pentru transporturi și infrastructură a avizat favorabil proiectul de lege,
conform avizului nr. 4c-4/18/16.02.2021.
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a avizat favorabil proiectul
de lege, conform avizului nr. 4c-11/63/16.02.2021.
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil
proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-7/56/16.03.2021.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea unor termene,
respectiv amânarea obligativităţii de realizare şi implementare a amenajamentelor
pastorale până la data de 1 ianuarie 2022 (art.10 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă
nr.34/2013); aplicarea Legii nr.509/2006 se suspendă în perioada 1 ianuarie 2021 31 decembrie 2021; termenul de intrare în vigoare a Legii nr.133/2019 se prorogă
până la data de 1 iulie 2021; termenul de intrare în vigoare a Legii nr.236/2020 se
prelungeşte până la data de 1 ianuarie 2022; prelungirea licenţei pentru transport în
comun până pe 31.03.2021; adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte instalarea
echipamentelor de măsură a cantităţilor de apă utilizate/evacuate.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dezbătut proiectul de lege în
ședința desfășurată în sistem hibrid (fizic/online) din data de 24 iunie 2021.
Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară și servicii specifice a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise care se regăsesc în Anexa
la prezentul raport înlocuitor.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

VICEPREŞEDINTE,
Daniel-Sorin GHEBA
Consilier parlamentar, Anton Păştinaru
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea

SECRETAR,
Constantin BÎRCĂ

Anexa
AMENDAMENTE ADMISE

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Text
acte normative

Text
OUG 225/2020

Text
adoptat de Senat
LEGE

Text
propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Motivare

pentru
aprobarea
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.225/2020
privind modificarea unor
acte
normative
și
stabilirea unor măsuri în
domeniul agriculturii
Articol unic.- Se aprobă Nemodificat
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.225 din 30
decembrie
2020
privind
modificarea
unor
acte
normative și stabilirea unor
măsuri
în
domeniul
agriculturii,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1331 din 31
decembrie
2020,
cu
următoarele modificări și
completări:
Titlul ordonanței
--------------------------1.Titlul
ordonanței
se Ca urmare a
modifică și va avea următorul modificărilor
cuprins:
survenite în
Ordonanţa
de
urgenţă
Ordonanţa de urgenţă privind textul legii
privind modificarea unor
modificarea și completarea unor
acte
normative
şi
acte normative
Tehnică
stabilirea unor măsuri în
legislativă
domeniul agriculturii
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4.

5.

6.

Art. I.- Termenul prevăzut ---------------------------Nemodificat
la alineatul (1) al articolului
10
din
Ordonanţa
de
urgenţă a Guvernului nr.
34/2013
privind
organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor
permanente
şi
pentru
modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.
18/1991,
publicată
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr. 267
din 13 mai 2013, aprobată
cu modificări şi completări
prin Legea nr. 86/2014, cu
modificările şi completările
ulterioare, se prorogă până
la data de 1 ianuarie 2022.
Art. II.- În perioada 1 ----------------------------- Nemodificat
ianuarie
2021
31
decembrie
2021
se
suspendă
aplicarea
prevederilor
Legii
nr.
509/2006 privind acordarea
de miere de albine ca
supliment nutritiv pentru
preșcolari şi elevii din
învăţământul primar de
stat, privat şi confesional,
publicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr. 18 din 11 ianuarie
2007, cu modificările şi
completările ulterioare.
1.Articolul III se modifică 2.Nemodificat
și va avea următorul
cuprins:
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7.

Legea nr. 236/2020

Art. 9
Prezenta lege intră
în vigoare la data de
1 ianuarie 2021 şi
se aplică până la
data
de
31
decembrie 2023.

8.

Art.
III.Termenul
prevăzut la articolul 11 din
Legea nr. 133/2019 pentru
înfiinţarea Agenţiei pentru
Calitatea şi Marketingul
Produselor Agroalimentare,
publicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr. 576 din 15 iulie 2019,
cu modificările ulterioare,
se prorogă până la data de
1 ianuarie 2022.
Art. IV.- Termenul de
intrare în vigoare prevăzut
la articolul 9 din Legea nr.
236/2020
pentru
stimularea
producătorilor
agricoli
care
comercializează produsele
agricole primare, produse
pescăreşti
şi
de
acvacultură, publicată în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr.
1037 din 6 noiembrie 2020,
se prorogă până la data
de 1 ianuarie 2022.
Art. V.- (1) La solicitarea
operatorilor de transport
care deţin licenţe de traseu
valabile la data intrării în
vigoare
a
prezentei
ordonanţe de urgenţă pe
traseele cuprinse în actualul
program de transport în
baza căruia se efectuează
serviciile
regulate
de
transport
rutier
de

„Art.III.- Termenul prevăzut
la articolul 11 din Legea nr.
133/2019 pentru înființarea
Agenției pentru Calitatea și
Marketingul
Produselor
Agroalimentare, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.576 din 15 iulie
2019,
cu
modificările
ulterioare, se prorogă până
la data de 1 iulie 2021.”

--------------------------

Nemodificat

--------------------------

Nemodificat
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persoane între municipiul
Bucureşti
şi
localităţile
judeţului Ilfov, Autoritatea
Rutieră Română - A.R.R.
prelungeşte licenţele de
traseu însoţite de graficele
de
circulaţie,
pentru
autobuzele
deţinute
şi
nominalizate
de
către
aceştia, cu plata tarifului
aferent, potrivit legii, care
vor avea valabilitate până la
data de 31.03.2021, dar nu
mai târziu de data atribuirii
de
către
asociaţia
de
dezvoltare intercomunitară
pentru transport public a
obligaţiei
prestării
serviciului
de
transport
public către operatorii de
transport, în conformitate
cu
prevederile
Regulamentului (CE) nr.
1.370/2007
al
Parlamentului European şi
al
Consiliului
din
23
octombrie 2007 privind
serviciile
publice
de
transport feroviar şi rutier
de călători şi de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr.
1191/69 şi nr. 1107/70 ale
Consiliului,
ale
Legii
serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006,
republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, şi
ale Legii serviciilor publice
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de transport persoane în
unităţile
administrativteritoriale nr. 92/2007, cu
modificările şi completările
ulterioare.
(2)Procedura
şi
modalitatea de prelungire a
valabilităţii licenţelor de
traseu
pentru
situaţiile
prevăzute la alin. (1) se
stabilesc
de
către
Autoritatea Rutieră Română
- A.R.R., potrivit legii.

9.

Legea 122/2020
Art.III

Art. VI.„Articolul III din Legea
nr. 122/2020 pentru
modificarea
şi
completarea Legii apelor
nr. 107/1996, publicată
în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.
613 din 13 iulie 2020, se
modifică şi va avea
următorul cuprins:
"- Art. III
(1)În condiţiile în care, în
termen de 6 luni de la
semnarea
abonamentului
de
utilizare/exploatare,
beneficiarul nu montează
echipamente de măsură a
cantităţilor
de
apă
utilizate/evacuate,
Administraţia
Naţională
«Apele
Române»
are
dreptul
de
a
instala
echipamente de măsură şi

2.La articolul VI, alineatul 3. Nemodificat
(4) al articolului III se
modifică
și
va
avea
următorul cuprins:

Tehnică legislativ

(1)Nemodificat
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control pe cheltuiala sa,
urmând ca respectivul cost
să
fie
recuperat
prin
adăugarea contravalorii la
factura
către
utilizator.
Utilizatorul
trebuie
să
asigure accesul şi toate
condiţiile
necesare
reprezentanţilor
Administraţiei
Naţionale
«Apele Române» în acest
sens.
(2)Prevederile alin. (1) se
aplică şi beneficiarilor care
au semnat abonamentul de
utilizare/exploatare înainte
de intrarea în vigoare a
prezentei legi. Termenul
prevăzut la alin. (1) se
calculează de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.
(3)În cazul nerespectării
obligaţiilor prevăzute la
alin. (1) şi (2), utilizatorul
va
plăti
contravaloarea
aferentă debitului maxim
autorizat.
(4)Prin excepţie de la
dispoziţiile alin. (3), în cazul
inexistenţei/imposibilităţii
tehnice
dovedite
de
montare a aparatelor de
măsură pentru debite sau
volum, se aplică metode
indirecte de contorizare,
prin raportarea debitului
maxim autorizat la timpul
efectiv de utilizare pentru

(2) Nemodificat

(3)Nemodificat

„(4) Prin excepție de la
prevederile
alin.(3)
la
operatorii
economici
producători
de
energie
electrică care nu au montate
echipamente de măsură a
volumelor
de
apă
și
funcționarea instalațiilor de
captare/evacuare
a
fost
acceptată în aceste condiții
prin
autorizația
de

(4)Prin excepție de la dispozițiile
alin.(3),
în
cazul
inexistenței/imposibilității
tehnice dovedite de montare a
aparatelor de măsură pentru
debite sau volum, se aplică
metode indirecte de contorizare,
prin raportarea debitului maxim
autorizat la timpul efectiv de
utilizare pentru utilizatorii de
resursă,
alții
decât
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producţia
de
energie
electrică,
utilizatorul
având obligaţia comunicării
datelor generate de aparate
conforme de măsură a
timpului de utilizare.

10.

gospodărire
a
apelor,
volumele de apă uzinate
pentru fiecare unitate de
producție se vor calcula în
raport de cantitatea de
energie produsă.”

producătorii
de
energie
electrică prin uzinarea apei,
utilizatorii
având
obligația
comunicării datelor generate de
aparate conforme de măsură a
timpului de utilizare.
Autor:
Comisia pentru agricultură
4.La
articolul
VI,
după
alineatul 4 al art. III se
introduce un nou alineat,
alin. 41, cu următorul cuprins:
(41) Prin
excepţie
de
la
dispoziţiile alin.(3), pentru
operatorii economici care
produc energie electrică prin
uzinarea resursei de apă,
contribuția pentru utilizarea
resurselor
de
apă
se
stabilește în cuantum fix,
raportat
la
MWh
produs, indiferent de puterea
instalată
a
unităţii
de
producţie,
utilizatorul
şi
autoritatea
competentă
având obligaţia comunicării
datelor generate de aparate
conforme
de
măsură
a
cantității de energie produsă,
conform prevederilor legale
în domeniu.”
Autori:
Deputat
PNL
Virgil-Daniel
Popescu
Senator UDMR Tánczos Barna
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11.
(5)În termenul prevăzut la
alin. (1) şi (2), utilizatorul
comunică operatorului o
cerere prin care solicită
aplicarea dispoziţiilor alin.
(4)
la
încheierea
abonamentului
de
exploatare/utilizare
a
resursei, şi depune dovada
inexistenţei/imposibilităţii
tehnice de montare a
aparatelor
de
măsură
pentru debite sau volum."

12.

Legea 150/2020

Art. 5 (1) În cazul
călătoriilor
navale
care depăşesc 10
zile, efectuate în
perioadele în care
temperatura
exterioară
la
îmbarcare este de

3.După articolul VI se
introduc trei noi articole,
art.VII - IX, cu următorul
cuprins:
„Art.VII.-Legea
nr.
150/2020 privind protecția
animalelor
destinate
exportului în țări terțe,
publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I nr.658
din 24 iulie 2020, se modifică
și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 5, alineatul (1)
se modifică și va avea
următorul cuprins:
Art.5.(1)
În
cazul
călătoriilor navale, la bordul
vasului trebuie asigurate
servicii de asistență sanitar-

5.La articolul VI, alineatul (5)
al articolului III se modifică
și va avea următorul cuprins:
(5)În termenul prevăzut la alin.
(1) şi (2), utilizatorul comunică
operatorului o cerere prin care
solicită aplicarea dispoziţiilor
alin. (4) sau (41) la încheierea
abonamentului
de
exploatare/utilizare a resursei, şi
depune
dovada
inexistenţei/imposibilităţii
tehnice de montare a aparatelor
de măsură pentru debite sau
volum."
Autor:
Comisia pentru agricultură
6. După articolul VI se
introduc patru noi articole,
art.VII - X, cu următorul
cuprins:
Nemodificat
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35 grade Celsius,
la bordul vasului
trebuie
asigurate
servicii de asistenţă
sanitar-veterinară.
(2)În
cazul
exporturilor
realizate pe cale
rutieră, cu mijloace
de
transport
destinate călătoriilor
de lungă durată, în
perioadele
cu
temperaturi
ridicate, suprafaţa
alocată pe cap de
animal
trebuie
crescută
cu
minimum 10%.

(3) Ovinele trebuie
tunse înainte de
începerea

veterinară, de către
medic veterinar.

un

2. La articolul 7, alineatul (2)
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2)În
cazul
exporturilor
realizate pe cale rutieră, cu
mijloace
de
transport
destinate
călătoriilor
de
lungă durată, în perioada 1
iunie - 31 august suprafața
alocată pe cap de animal
trebuie crescută cu minimum
10%.

3.La
articolul
7,
după
alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alin.(21), cu
următorul cuprins:
(21) În perioadele în care
sunt înregistrate temperaturi
de peste 35°C, cu privire la
exporturile realizate pe cale
rutieră
sau
navală,
îmbarcarea animalelor este
temporar suspendată.
4.La articolul 7, alineatele
(3) și (4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
(3) Ovinele trebuie tunse
înainte
de
începerea
călătoriilor
care
se
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călătoriilor care se
desfăşoară
la
temperaturi care
depăşesc
30
grade Celsius.
(4)
În
cazul
exporturilor
realizate pe cale
navală,
în
perioadele în care
temperatura
exterioară
la
îmbarcare este de
35 grade Celsius,
se asigură creşterea
cu minimum 15% a
suprafeţei
alocate
fiecărui animal, iar
compartimentele în
care urmează să fie
transportate
animalele
trebuie
echipate
cu
un
sistem de ventilaţie
forţată
cu
o
capacitate suficientă
de reîmprospătare a
întregului volum de
aer, ţinând cont de
înălţimea
compartimentului şi
de tipul acestuia,
respectiv
dacă
acesta este închis
sau parţial închis.

desfășoară în perioada 1
iunie - 31 august.

(4) În cazul exporturilor
realizate pe cale navală, în
perioada 1 iunie - 31
august se asigură creșterea
cu
minimum
15%
a
suprafeței alocate fiecărui
animal, iar compartimentele
în care urmează să fie
transportate
animalele
trebuie echipate cu un sistem
de ventilație forțată cu o
capacitate
suficientă
de
reîmprospătare a întregului
volum de aer, ținând cont de
înălțimea compartimentului
și de tipul acestuia, respectiv
dacă acesta este închis sau
parțial
închis,
în
conformitate
cu
regulamentele
și
normativele în vigoare.
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OUG 82/2011

Art. 1.- (4) Numărul
maxim de posturi al
Agenției și filialelor
teritoriale este de
3.226.

Art.VIII.- La articolul 1 din Nemodificat
Ordonanța de urgență a
Guvenului
nr.82/2011
privind unele măsuri de
organizare a activității de
îmbunătațiri
funciare,
publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.694
din 30 septembrie 2011,
aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.
199/2012, cu modificările și
completările
ulterioare,
alineatul (4) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(4)Numărul
maxim
de
posturi al Agenției și filialelor
teritoriale este de 3500.

Legea nr. 55/2020
Art.27.- (3)
Pe durata stării de
alertă, în instituțiile
și
autoritățile
publice se suspendă
orice tip de concurs
pentru
ocuparea
posturilor
sau
funcțiilor vacante și
temporar vacante,
cu excepția celor
prevăzute la alin.
(1) și (2), precum și
la art. 11 și 12,
precum
și
a
posturilor
de

Art.IX.- Prin derogare de la Nemodificat
dispozițiile art.27 alin.(3) din
Legea nr.55/2020 privind
unele
măsuri
pentru
prevenirea și combaterea
efectelor
pandemiei
de
COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare, pe
durata stării de alertă se pot
desfășura
concursurile
pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul Agenției
Naționale de îmbunățățiri
Funciare.”
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predare vacante din
unitățile
de
învățământ
preuniversitar și a
posturilor
și
funcțiilor
vacante
din instituțiile de
învățământ
superior, institutele
de
cercetare,
Academia Română
și academiile de
ramură.

13.

Art. X - La anexa nr. 5 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului
nr.
107/2002
privind
înființarea
Administrației
Naționale
„Apele Române“, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.691 din 20
august 2002, aprobată cu
modificări prin Legea nr.
404/2003, cu modificările și
completările ulterioare, după
punctul 1.3.al lit. A. se
introduce un nou punct, pct.
1.3.1 cu următorul cuprins:
Denumirea contribuției

U.M.

Nivelul
contribuției
(lei/U.M.)

1.31
La
operatorii
economici producători de
energie
electrică
prin
hidrocentrale,
indiferent
de puterea instalată, în
regim de uzinare, conform
prevederilor art.III alin.41
din Legea nr.122/2020, cu
modificările
și
completările
ulterioare,
nivelul contribuției
specifice de gospodărire a
resurselor de apă este în
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cuantum
total
fix
de
33.00 lei/MWh produs.”

Autori:
Deputat
PNL
Virgil-Daniel
Popescu
Senator UDMR Tánczos Barna
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