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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 04.11.2019 
Nr. 4c-5/550 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 28, 29, 30 și 31 octombrie 2019 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28, 29, 30 
și 31 octombrie  2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  pentru modificarea 
anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (raport 
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a   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 (raport: PLx. 
456/2019). 

3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a   Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 
pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și 
reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (raport comun 
cu: Comisia pentru transporturi și infrastructură; PLx. 425/2019). 
 4. Prezentarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
a situației privind: POPAM – Axa 2 – Stimularea acvaculturii durabile din 
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punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării 
resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere. 
 Măsura II.10 – acvacultura care furnizează servicii de mediu: 

 Lista beneficiarilor proiectelor care au primit finanțare (2019-2020); 

 Criteriile de departajare; 

 Suma alocată fiecărui beneficiar. 
 5.Audierea domnului deputat Nechita Adrian Oros propus la 
funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 6.Participarea membrilor Comisiei la deschiderea Târgului 
INDAGRA. 
 7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  
PLx. 413/2019). 

Lucrările şedinţei din ziua de 28 octombrie 2019 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra   Proiectului de Lege  pentru modificarea 
anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (raport 
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019). 

2.Studiu individual 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 (raport: PLx. 456/2019). 

3.Studiu individual asupra   proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea și 
completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 
privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății 
Naționale a Căilor Ferate Române (raport comun cu: Comisia pentru 
transporturi și infrastructură; PLx. 425/2019). 

 4. Prezentarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale a situației privind: POPAM – Axa 2 – Stimularea acvaculturii 
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durabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al 
utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere. 

 Măsura II.10 – acvacultura care furnizează servicii de mediu: 
• Lista beneficiarilor proiectelor care au primit finanțare (2019-

2020); 
• Criteriile de departajare; 
• Suma alocată fiecărui beneficiar. 
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 

Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae 
Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel Constantin,  
Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, 
Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin 
Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Domnii deputați Corneliul Olar (concediu medical) și Alexandru 
Stănescu  (delegație externă)  au fost absenți. 

Punctul patru de pe ordinea de zi a fost amânat pentru o ședință 
ulterioară.  
 Lucrările au continuat în ziua de 29 octombrie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Audierea domnului deputat Nechita Adrian Oros propus la funcția 
de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, 
Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-
Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Nicolae 
Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 

Domnii deputați  Alexandru Stănescu (delegație externă a fost  
înlocuit la dezbateri de doamna deputat Mirela Furtună), Ioan Dîrzu 
(înlocuit la dezbateri de domana  deputat Elena Hărătău)  și Corneliu Olar 



4 
 

(concediu medical a fost înlocuit la dezbateri de domnul  deputat Cristinel 
Romanescu) au fost absenți. 
 De asemenea, domnul deputat Nechita Adrian Oros a fost înlocuit 
de doamna deputat Florica Cherecheș, pentru a putea fi audiat de membrii 
Comisiei. 
 În conformitate cu articolul 87 alineatul (2) din Regulamentul 
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului domnul deputat  
Nechita Adrian Oros candidatul propus de către Primul-ministru 
desemnat, domnul Ludovic Orban, a fost audiat în ședința coună a 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice a Camerei Deputaților, respectiv  Comisia    pentru  agricultură, 
industrie  alimentară şi dezvoltare  rurală a  Senatului. 
 Ședința comună a fost condusă de doamna senator Doina Silistru 
care i - a dat cuvântul domnului Oros pentru a-și prezenta programul  
domeniului de activitate pentru care a fost propus candidat de ministru. 

În  urma  audierii,  în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din 
Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului  
comisiile reunite avizează  favorabil  (cu 17 voturi  pentru  și 7  voturi  
împotrivă) candidatura domnului Nechita-Adrian Oros la funcţia de 
ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 octombrie 2019, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Participarea membrilor Comisiei la deschiderea Târgului 
INDAGRA. 
 Membrii Comisiei pentru agricultură au participat la deschiderea 
celui mai important eveniment agricol din România, Târgul INDAGRA , 
organizat de către ROMEXPO în parteneriat cu Camerele de Comerț și 
Industrie din România, în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2019. 
 Târgul reprezintă cel mai important eveniment românesc cu 
caracter agricol, numărul mare de expozanţi, ofertele prezentate şi 
activităţile conexe din cadrul lui demonstrând potenţialul şi capacitatea 
acestuia. Manifestarea oferă posibilitatea de a încheia noi contracte şi 
parteneriate, reprezentând cadrul profesionist de ofertare, negociere şi 
contractare pentru cele mai mari companii din industrie şi specialiştii din 
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domeniul agricol. De asemenea, cei pasionaţi de agricultură pot participa 
la conferinţe şi seminarii organizate în cadrul Indagra, pe teme precum: 
dezvoltarea agriculturii din România prin prisma inovaţiilor, promovarea 
produselor româneşti pe piaţa internă şi externă, accesul producătorilor 
români la fondurile europene. 
 În acest an, în cadrul târgului a debutat  Conferinţa Indagra - Ferma 
de familie, creatoare de valoare adăugată în România. Noutatea din acest 
an a fost reprezentată de organizarea unei zone destinate promovării 
industriei cărnii din România. 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, 
Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-
Iuliu Havrici, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion 
Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar și Corneliu Olar (concediu 
medical) au fost absenți. 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 octombrie 2019, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Participarea membrilor Comisiei la deschiderea Târgului 
INDAGRA. 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, 
Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-
Iuliu Havrici, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion 
Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar și Corneliu Olar (concediu 
medical) au fost absenți. 
      PREŞEDINTE,                 SECRETAR,                     
Alexandru Stănescu                                                  Dan Ciocan 
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