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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 29.04.2021 
Nr. 4c-5/422 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 27, 28 și 29 aprilie 2021 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27, 28 și 29 
aprilie 2021, având următoarea ordine de zi: 
        1.Dezbaterea și analiza privind Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor (examinare fond: COM (2021)66). 

2.Dezbaterea și analiza Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și 
stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea 
unor măsuri fiscal-bugetare, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 904 din 16 decembrie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 22 ianuarie 2021. (raport 
comun reexaminare cu: Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx.18/2020/2021). 

3.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul 
Comisiei. 
       Ședința din ziua de 27 aprilie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
        1.Dezbaterea și analiza privind Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor (examinare fond: COM (2021)66). 

2.Dezbaterea și analiza Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și 
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stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea 
unor măsuri fiscal-bugetare, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 904 din 16 decembrie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 22 ianuarie 2021. (raport 
comun reexaminare cu: Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx.18/2020/2021). 
 Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 
Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Aurel Bălășoiu, Florică Ică 
Calotă,  Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca 
Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin 
Grecu, Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu, Alin-Costel 
Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Costel Șoptică, Adrian Alda,   Andrei-Iulian Drancă,  
Csaba Könczei, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa  au fost prezenți 
online. 

A participat ca invitat online: 
-doamna Mirona Veronica Daia – director Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 

Chesnoiu, președintele Comisiei.  
Primul proiect dezbătut a fost Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Revizuirea Politicii Comerciale – O politică 
comercială deschisă, durabilă și fermă (examinare fond: COM (2021)66). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat următoarele:  
Comisia pentru agricultură a fost sesizată pentru examinare în fond, la data 
de 25 martie 2021, cu documentul nelegislativ mai sus menționat. 
Comunicarea prezintă o strategie pentru a integra și mai mult politica 
comercială în cadrul priorităților economice ale Uniunii, reflectate în Pactul 
ecologic european și în Strategia digitală europeană. De asemenea, 
comunicarea prezintă rolul politicii comerciale în redresarea economică post 
COVID 19, ambițiile geopolitice ale UE, inclusiv modul în care politica 
comercială va susține autonomia strategică deschisă a UE. 

Cele trei obiective cheie  vizate de UE și expuse în Comunicarea 
COM: deschidere, sustenabilitate, asertivitate - sunt transpuse prin 
intermediul a 6 direcții de acțiune: 

1)reforma OMC simultan cu consolidarea parteneriatului transatlantic; 
2)plasarea dimensiunii sustenabilității în centrul politicii comerciale; 
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3)comerțul digital și facilitarea tranziției digitale prin extinderea 
cooperării și parteneriatului transatlantic, pe tema noilor tehnologii, inclusiv 
prin crearea unui Consiliu transatlantic privind tehnologia; 

4)dezvoltarea și implementarea unor instrumente legislative ale UE 
(EU tool box) în vederea apărării  intereselor sale economice și comerciale 
și combaterii practicilor comerciale neloiale; 

5)dezvoltarea de noi alianțe și intensificarea angajamentului UE în 
relație cu Africa și cu regiunile cheie în creștere, în special din America 
Latină și Asia-Pacific. 

6)consolidarea accentului pus de UE pe punerea în aplicare și 
asigurarea respectării acordurilor comerciale și asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al COM(2021) 66  a fost desemnat domnul deputat  Adrian-Ionuț 
Chesnoiu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  să transmită Comisiei pentru afaceri europene un 
proiect de opinie favorabil asupra COM (2021) 66.  

Ședința a continuat cu dezbaterea Legii pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte 
normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și 
pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 904 din 16 
decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 
din 22 ianuarie 2021. (PLx.18/2020/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că legea supusă 
reexaminării are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative 
din domeniul agriculturii, precum şi din domeniul fiscal-bugetar. 
Principalele prevederi se referă la: modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013, prin prelungirea termenului de la care devine 
obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral, suspendarea aplicării în 
anul 2020 a Legii nr.509/2006, amânarea intrării în vigoare a Legii 
nr.133/2019, abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata 
defalcată a TVA. 

La data de 12.11.2020 legea sus menționată a fost transmisă 
președintelui României pentru promulgare. 

La data de 02.12.2020, Guvernul României formulează sesizarea de 
neconstituționalitate care vizează încălcarea principiului bicameralismului , 
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invocând dispozițiile art. 61 alin. (2) și ale art. 75 din Constituția României, 
republicată (Dosar nr. 2175A/2020). 

În acest sens, Guvernul susține că principiul bicameralismului trebuie 
să permită fiecărei Camere să-și exprime voința politică în privința unei 
anumite problematici supuse legiferării, fiind necesară respectarea 
dispozițiilor art. 75 privind ordinea de sesizare a celor două Camere, pentru  
a asigura respectarea principiului bicameralismului. 

Curtea Constituțională, prin Decizia nr.904 din 16 decembrie 2020, a 
admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind 
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul 
agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare este 
neconstituțională, în ansamblul său. 

Senatul în data de 06.04.2021 a adoptat  raportul comun de admitere a 
Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 
în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-
bugetare, în forma transmisă de Guvern. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Aurel Bălășoiu. 

Au urmat dezbateri generale în urma cărora membrii Comisiei au 
decis, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, amânarea dezbaterilor până 
la primirea raportului preliminar al Comisiei pentru constituționalitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 aprilie 2021, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul 
Comisiei. 
  Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba,  
Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă,  
Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca 
Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin 
Grecu, Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu și Lilian 
Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Costel Șoptică, Adrian Alda,   
Andrei-Iulian Drancă,  Csaba Könczei, Varujan Pambuccian, Alexandru 
Popa și Alin-Costel Prunean  au fost prezenți online. 
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  Ședința din ziua de 29 aprilie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul 

Comisiei. 
  Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba,  
Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă,  
Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca 
Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin 
Grecu, Remus Munteanu, Nicu Niță  și Lilian Scripnic au fost prezenți la 
sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Costel Șoptică, Adrian Alda,   
Andrei-Iulian Drancă,  Csaba Könczei, Varujan Pambuccian, Silviu Titus 
Păunescu, Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean  au fost prezenți online. 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian-Ionuț CHESNOIU 
 


	sz 27-29.04.2021

