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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 01.09.2020
Nr. 4c-5/413 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 24, 25, 26 și 27 august  2020 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă  în zilele de 24, 25, 26 
și 27 august  2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru stimularea 
producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare 
(raport: PLx. 447/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind utilizarea, 
conservarea și  protecția solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu 
și  echilibru ecologic; PLx. 310/2020). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 

Lucrările şedinţei  din ziua de 24  august  2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru stimularea 
producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare 
(raport: PLx. 447/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind utilizarea, 
conservarea și  protecția solului (raport comun cu: Comisia pentru mediu 
și  echilibru ecologic; PLx. 310/2020). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, 

Dănuţ Păle, Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicolae Daniel 
Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén,   Ionuţ Simionca, 
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Valeriu-Andrei Steriu și Ioan Terea au fost prezenți  la sediul Camerei 
Deputaților. 

Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Aurel-Robert 
Boroianu,  Florică Ică Calotă,   Daniel Constantin,  Iarco Furic,  Loránd-
Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ion Tabugan și Sorinel-Marian 
Vrăjitoru au fost prezenți online. 

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. 

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

S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru stimularea 
producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare    
(PLx. 447/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare acordarea de prime producătorilor 
agricoli care comercializează produse agricole primare. Valoarea primei 
reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru 
produsele primare comercializate către unităţi de procesare şi nu poate 
depăşi 20.000 de euro anual pe beneficiar, contravaloarea în lei a 100 
euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare comercializate 
direct pentru consum, care nu pot depăşi 10.000 de euro anual pe 
beneficiar. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a 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  Nicolae Giugea. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, adoptrea proiectului de lege cu amendamente 
admise. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea  proiectului de Lege privind 
utilizarea, conservarea și  protecția solului (PLx. 310/2020). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic în vederea 
stabilirii unor măsuri şi acţiuni unitare pentru protecţia, ameliorarea şi 
utilizarea durabilă a solului, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea 
economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului, 
în contextul politicilor sectoriale pentru asigurarea utilizării durabile a 
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acestei resurse naturale neregenerabile. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care 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  Alexandru Stănescu. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 Lucrările au continuat în ziua de 25 august 2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26  august  2020, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 

Lucrările în şedinţă au continuat  în ziua de 27  august  2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 

 
PREŞEDINTE, 

Alexandru Stănescu 
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