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şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 11.01.2021 
Nr. 4c-5/5 

 
SINTEZA 
lucrărilor 

Comisiei din zilele de 28 și 29  decembrie 2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28 și 29 
decembrie 2020, având următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2020 privind 
instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (raport: PLx. 
638/2020). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a  Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2020 privind 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor 
din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de 
COVID-19 (raport: PLx. 637/2020). 

3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a  Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor 
din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de 
COVID-19 (PLx. 636/2020). 

4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a  Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
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crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de 
pandemia de COVID-19 (PLx. 635/2020). 
       Ședința din ziua de 28 decembrie 2020 a avut următoarea ordine de zi: 
         Studiu individual asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi a  Comisiei: 

1.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul 
tinerilor fermieri (raport: PLx. 638/2020). 

2.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei 
economice generate de pandemia de COVID-19 (raport: PLx. 637/2020). 

3.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei 
economice generate de pandemia de COVID-19 (PLx. 636/2020). 

4.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul 
crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (PLx. 635/2020). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 22 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Nicolae Giugea și 
Constantin Bîrcă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați:Daniel-Sorin Gheba, Loránd Bálint Magyar,  
Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca-Georgiana Dumitrescu, Florian-
Emil Dumitru, Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Teodor Lazăr, Nicu Niță, 
Varujan Pambuccian, Constantin- Neculai Pătrăuceanu, Alexandru Popa, 
Alin-Costel Prunean, Costel Șoptică au fost prezenți online. 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 decembrie 2020, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a  Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2020 privind 
instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (raport: PLx. 
638/2020). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a  Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2020 privind 
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aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor 
din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de 
COVID-19 (raport: PLx. 637/2020). 

3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a  Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor 
din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de 
COVID-19 (PLx. 636/2020). 

4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a  Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de 
pandemia de COVID-19 (PLx. 635/2020). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 22 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Nicolae Giugea și 
Constantin Bîrcă au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

Domnii deputați:Daniel-Sorin Gheba, Loránd Bálint Magyar,  
Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca-Georgiana Dumitrescu, Florian-
Emil Dumitru, Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Teodor Lazăr, Nicu Niță, 
Varujan Pambuccian, Constantin- Neculai Pătrăuceanu, Alexandru Popa, 
Alin-Costel Prunean, Costel Șoptică au fost prezenți online. 
 Au participat ca invitați: 

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

-doamna Camelia-Maria Procop, director general Agenția Domeniilor 
Statului. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 
Chesnoiu, președintele Comisiei. 

Domnia sa a precizat că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
a formulat amendamente cu privire la trei din cele patru proiecte aflate pe 
ordinea de zi a Comisiei,  motiv pentru care a propus amânarea dezbaterilor 
pentru următoarea ședință. Propunerea de amânare a fost votată cu 
unanimitate de voturi. 
                                       PREŞEDINTE, 
                                         Adrian-Ionuț CHESNOIU 


	sz 28 si 29.12.2020

