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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la 

Lillafüred, la 12 octombrie 2017 și semnat de România la aceeași dată,  la Convenţia- 

cadru privind protecția şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 

2003, trimis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice pentru examinare în fond, cu 

adresa nr. PLx. 139/2020 din 14 aprilie 2020. 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,                                                            PREŞEDINTE, 

                  Ion CUPĂ                                                         Alexandru STĂNESCU 
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RAPORT  COMUN 
asupra  proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 

agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafüred, la 12 
octombrie 2017 și semnat de România la aceeași dată,  la Convenţia- 

cadru privind protecția şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la 
Kiev la 22 mai 2003 

 (PLx. 139/2020) 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, în procedură obișnuită, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 2017 și 
semnat de România la aceeași dată,  la Convenţia- cadru privind protecția şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, transmis cu adresa 
nr. PL-x. 139  din 14 aprilie 2020. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Prima Cameră sesizată. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului privind 
agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 2017 şi 
semnat de România la aceeaşi dată, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea 
durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003. Obiectivul Protocolului este 
acela de a promova măsurile şi programele care folosesc potenţialul zonelor agricole şi 
rurale pentru a reduce sărăcia rurală, de a oferi şi diversifica veniturile populaţiei 
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locale, de a susţine viabilitatea regiunilor rurale şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii 
pentru a atrage oamenii să trăiască şi să producă utilizând resurse regenerabile locale 
în zona montană. Protocolul conţine anumite obligaţii generale pentru Părţile 
semnatare, şi anume: a) dezvoltarea şi implementarea pe teritoriul naţional de politici 
care vizează menţinerea, promovarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului agricol şi a 
zonelor ruale, luând în considerare, ori de câte ori este posibil, bunele practici 
dezvoltate şi puse în aplicare de către alte Părţi; b) realizarea de strategii şi măsuri de 
consolidare a gestionării durabile a terenurilor agricole coordonate, în special zone cu 
valoare naturală ridicată (VNR), fără a aduce atingere intereselor vitale ale populaţiilor 
comunităţilor montane; c) încurajarea participării autorităţilor regionale şi locale şi a 
altor actori la implementarea acestui Protocol; d) încurajarea cooperării internaţionale. 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ (nr.312/03.04.2020), avizul favorabil al Comisiei 
pentru industrii si servicii (nr.4c-3/113/22.04.2020), avizul favorabil al Comisiei 
pentru administrație publică si amenajarea teritoriului (nr.4c-7/131/22.04.2020). 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de Lege, sus 
menţionat, în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul 
de Lege în şedinţa din 22 aprilie 2020. 

Membrii Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic au fost prezenți la sedinta 
comisiei conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
servicii specifice au examinat proiectul de Lege în şedinţa din 28 aprilie 2020. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  servicii 
specifice au fost prezenți la sedinta comisiei conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat la dezbaterea proiectului de Lege a fost prezent domnul Iulian Octavian 
Stana  , secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 
ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la 
Lillafüred, la 12 octombrie 2017 și semnat de România la aceeași dată,  la Convenţia- 
cadru privind protecția şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 
2003, cu amendamentele admise care se regăsesc în anexa la prezentul raport 
comun. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.             
 
        PREŞEDINTE,                                                                   PREŞEDINTE,                     
           Ion CUPĂ                                                                Alexandru STĂNESCU 
 
          SECRETAR,                                                                    SECRETAR, 
       Petru FARAGO                                                                Dan CIOCAN 
                                                                                                                

Consilier parlamentar, Andreea Negulescu                                                   Șef serviciu Anton Păștinaru 
                                                                                               Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea               
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text Inițiator 
 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

1. LEGE  
pentru ratificarea Protocolului privind 

agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, 
încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 
2017 și semnat de România la aceeași 

dată,  la Convenţia - cadru privind 
protecția şi dezvoltarea durabilă a 

Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 
2003 

 
 
 
 

Nemodificat 

 

2. Art.1.- Se ratifică Protocolul privind 
agricultura durabilă și dezvoltarea rurală, 
încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 2017 și 
semnat de România la aceiași dată, la 
Convenția –cadru privind protecția și 
dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la 
Kiev la 22 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 
389/2006. 

Art.1. - Se ratifică Protocolul privind 
agricultura durabilă și dezvoltarea rurală, 
încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 
2017 și semnat de România la aceiași 
dată, la Convenția – cadru privind 
protecția și dezvoltarea durabilă a 
Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 
2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.879 din 27 
octombrie 2006, cu modificările 
ulterioare. 

 

3. Art.2.- Cu ocazia depunerii instrumentului de 
ratificare va fi reiterată declarația formulată 
de românia la momentul semnării 
protocolului, cu următorul conținut: „Guvernul 
României declară că interpretează art. 2 alin. 
(1) din prezentul protocol doar conform 
prevederilor și în limitele Convenției-cadru 
privind protecția și dezvoltarea durabilă a 
Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.” 

Nemodificat  

4. Art.3.- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor întreprind demersurile necesare în 

Nemodificat  
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vederea punerii în aplicare a protocolului 
prevăzut la art. 1. 
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