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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 15.10.2020 
Nr. 4c-5/500 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 21 și 22 septembrie 2020 

 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21 și 22 
septembrie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege  pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul 
crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul 
fondurilor europene  (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx. 500/2020). 

2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind măsuri 
economice și fiscal-bugetare (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 517/2020). 
          3.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii 
de medic veterinar (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și familie; 
PLx. 446/2020). 

4.Dezbaterea şi analiza  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 
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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: PLx. 505/2020). 
        5.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 
        Lucrările şedinţei din ziua de 21 septembrie 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege  pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul 
crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul 
fondurilor europene  (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx. 500/2020). 

2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind măsuri 
economice și fiscal-bugetare (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 517/2020). 
          3.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii 
de medic veterinar (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și familie; 
PLx. 446/2020). 

4.Dezbaterea şi analiza  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: PLx. 505/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Dănuţ Păle, Aurel-Robert 
Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu Havrici, Nicu 
Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Gabriel Rădulescu și Ioan Terea au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților  
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Domnii deputați: Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, Dan Ciocan, Vasile 
Gudu, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Loránd-Bálint Magyar, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ion 
Tabugan și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 

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

-domnul Gheorghe Ștefan, secretar de stat Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-domnul Robert Viorel Chioveanu,  președinte  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.  

S-a trecut la dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele 
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 
2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în 
domeniul fondurilor europene  ( PLx. 500/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare cadrul general pentru acordarea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC), în contextul crizei provocate 
de COVID-19 pentru întreprinderi mici şi mijlocii, persoane fizice 
autorizate şi cabinete medicale individuale, a căror activitate a fost afectată 
de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă 
prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe 
perioada stării de alertă. Senatul a adoptat proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui aviz favorabil care va 
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fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond cu 
proiectul de lege. 

Ședința a continuat cu avizarea proiectului de Lege privind măsuri 
economice și fiscal-bugetare (PLx. 517/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi stabilirea unor măsuri economice, în contextul 
efectelor generate de pandemia de COVID-19. Astfel, cu privire la Legea 
nr.170/2016 se propune ca, în cazul în care, în cursul unui an, un 
contribuabil intră în activitate temporară, voluntară sau impusă de autorităţi, 
ca urmare a apariţiei unei epidemii sau pandemii şi/sau pentru prevenirea 
extinderii bolii contagiose, acesta rămâne în sistemul de impunere şi nu mai 
datorează impozitul specific, începând cu luna următoare. După încetarea 
unei perioade de urgenţă, contribuabilii declară şi plătesc impozitul specific 
pentru anul în care a existat starea de urgenţă, până la sfârşitul anului 
următor, doar pentru locurile efectiv ocupate. Iniţiativa prevede completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020, în sensul extinderii 
facilităţii de suspendare la cerere a obligaţiei de plată a creditelor pentru o 
categorie nouă de împrumutaţi, respectiv debitorii afectaţi de toate tipurile 
de secetă. De asemenea, se instituie o derogare de la prevederile art.3 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006, în sensul că 
sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data când 
autorităţile vor ridica restricţiile privind activitatea turistică pe litoral şi se 
încheie la data de 30 septembrie. 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 conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Nicu Niță. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui aviz favorabil care va 
fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru 
industrii și servici, sesizate în fond cu proiectul de lege. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și 
exercitarea profesiunii de medic veterinar (PLx. 446/2020). 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.160/1998, 
intervenţiile legislative vizând alinierea legislaţiei naţionale din domeniu cu 
normele şi exigenţele europene în materie. 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. Proiectul a fost repartizat 
și  Comisiei pentru sănătate și familie. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul 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 preliminar cu amendamente 
admise care va fi transmis Comisiei pentru sănătate și familie. 

Ultimul punct 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.115 alin.(5) din Constituția 
României, republicată. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
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raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Dănuț Păle. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 
voturilor celor prezenți (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport de 
adoptare cu amendamente admise. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 septembrie 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. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Dănuţ Păle, Aurel-Robert 
Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu Havrici, Nicu 
Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Gabriel Rădulescu și Ioan Terea au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților  

Domnii deputați: Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, Dan Ciocan, Vasile 
Gudu, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Loránd-Bálint Magyar, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ion 
Tabugan și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 
 

                                       PREŞEDINTE, 
                                         Alexandru STĂNESCU 
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