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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 21.10.2021 
Nr. 4c-5/741 
 
 

 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 6 și 7 octombrie 2021 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6 și 7 
octombrie 2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice Gheorghe-Ionescu Șișești și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru știință și tehnologie și Comisia pentru 
învățământ; PLx. 395/2021). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea 
metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în 
intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; PLx. 
333/2021). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 
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agricol și alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021). 
       Ședința din ziua de 6 octombrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice Gheorghe-Ionescu Șișești și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru știință și tehnologie și Comisia pentru 
învățământ; PLx. 395/2021). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea 
metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în 
intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (raport comun cu: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; PLx. 
333/2021). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Călin 
Constantin Balabaşciuc,  Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Ciprian 
Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea,  
Ion-Cătălin Grecu, Remus Munteanu, Nicu Niță și Lilian Scripnic au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Corneliu Olar, Claudiu-Martin Chira, Andrei-Iulian 
Drancă, Florian-Emil Dumitru,  Csaba Könczei, Varujan Pambuccian, 
Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au fost prezenți online. 
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 Au  participat ca invitați: 
 -domnul Andrei Rudolf Corlan, secretar de stat Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor; 
 -doamna Daniela Elena Drăcea, director general Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Valeriu Tabără, președinte Academia de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”; 

-domnul Aurel Simion, secretar de stat Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-doamna Gabriela Mirela Gîrboan, director Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-domnul Sorin Lungu, director Consiliul Concurenței; 
-domnul Daniel Liviu Anghel, șef serviciu Consiliul Concurenței; 
-doamna Roxana Marilena  Iliescu, inspector de concurență Consiliul 

Concurenței; 
-Cosmin Belacureanu, consilier de concurență Consiliul Concurenței; 
-domnul Mihai Ponea, director general Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Felix Nicolescu, șef serviciu Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-doamna Anda Nisipeanu, consilier Ministerul Finanțelor; 
-domnul Mihai Vișan, director executiv Federația Romalimenta; 
-doamna Dana Tănase,  director executiv Asociația Română a Cărnii; 
-domnul Emilian Ghelase, senior public affairs consultant 

Șerban&Musneci Associates; 
-domnul Decebal Ștefăniță Pădure, președinte Asociația pentru 

Promovarea Alimentului Românesc; 
-doamna Julia Leferman, director general Asociația Berarii României; 
-doamna Adelina Țînțariu, secretar general Asociația Națională 

pentru Băuturi Răcoritoare ; 
-domnul Cristian Gavrilă, consilier juridic Federația Națională 

PROAGRO; 
-domnul George Bădescu, director executiv Asociația Marilor Rețele 

Comerciale din România; 
-doamna Roxana Mihai, consilier relații legislative și instituționale 

Asociația Marilor Rețele Comerciale din România; 
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-doamna Irina Filip, membru Consiliul Național al Întreprinderilor 
Private Mici și Mijlocii; 

-doamna Oana Stratulă, avocat Asociația Crescătorilor și 
Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din România; 

-domnul Eduard Stanchievici, jurist Asociația Crescătorilor și 
Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din România; 

-domnul Ovidiu Gheorghe, președinte Asociația Companiilor de 
Distribuție de Bunuri din România; 

-domnul Vlad-Ionuț Cioceanu - Asociația Bio-România; 
-domnul Bogdan Chiripuci, manager proiecte și programe pentru 

agricultură Clubul Fermierilor Români; 
-domnul  Vlad Macovei, președinte Asociația Forța Fermierilor; 
-doamna Sorana Georgia, director Markant International; 
-doamna Mărioara Maxim, director juridic Camera de Comerț și 

Industrie Româno-Germană; 
-doamna Alina Crețu, director executiv Asociația Producătorilor de 

Porumb din România; 
-doamna Mădălina Giurescu, președinte Cooperativa Agricolă Bio 

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

Primul proiect dezbătut a fost  proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice Gheorghe-Ionescu Șișești și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru știință și tehnologie și Comisia pentru 
învățământ; PLx. 395/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.45/2009. Intervenţiile legislative vizează transmiterea suprafeţei de teren 
de 50,3278 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie 
Animală - IBNA Baloteşti, judeţul Ilfov, în administrarea Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA 
Bucureşti, soluţia fiind argumentată în expunerea de motive prin faptul că 
IBA doreşte să-şi dezvolte, în continuare, capacitatea de cercetare având 
şansa de a deveni un pol regional şi european de referinţă. Acest lucru este 
posibil a fi realizat prin implementarea unui nou proiect de dezvoltare, în noul 
ciclu de finanţare al fondurilor structurale 2021-2027, prin Planul Naţional 
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de Redresare şi Rezilienţă, proiect prin care să se deschidă noi perspective în 
cercetarea, în domeniul alimentar, în special, în domeniul de nutriţie şi 
biotehnologii alimentare. 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. Comisia pentru știință și tehnologie și 
Comisia pentru învățământ au fost de asemenea, sesizate în fond cu proiectul 
de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  
a fost desemnat domnul deputat Constantin Bîrcă. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 

Ședința a continuat cu dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor 
de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în 
intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (PLx. 333/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare aprobarea modalităţilor de intervenţie 
imediată, pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun 
(Ursus arctos) asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul 
localităţilor, prin alungare, capturare, tranchilizare şi relocare sau extragerea 
prin eutanasiere/împuşcare, în vederea creării unui cadru unitar de acţiune 
imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel încât să se prevină 
producerea unor evenimente grave la adresa siguranţei şi securităţii 
populaţiei. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  
a fost desemnat domnul deputat  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat 2 abțineri), întocmirea unui raport de adoptare cu 
amendamente admise. 

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar (PLx. 178/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a 
prevederilor Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre 
întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, în 
vederea stabilirii unei liste a practicilor comerciale neloiale interzise în 
relaţiile dintre cumpărătorii şi furnizorii din cadrul acestui lanţ de 
aprovizionare, prin reglementarea termenelor de plată, a competenţelor şi 
atribuţiilor autorităţii de concurenţă, desemnată pentru a asigura aplicarea la 
nivel naţional a prevederilor directivei, precum şi a sancţiunilor aplicabile 
autorului încălcării. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat 
și Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

Au urmat  dezbateri  generale. 
Ședința din ziua de 7 octombrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Documentarea și consultarea  Proiectului de Lege privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; PLx. 178/2021). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Călin 
Constantin Balabaşciuc,  Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Ciprian 
Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea,  
Ion-Cătălin Grecu, Remus Munteanu, Nicu Niță și Lilian Scripnic au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților. 
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 Domnii deputați: Corneliu Olar, Claudiu-Martin Chira, Andrei-Iulian 
Drancă, Florian-Emil Dumitru,  Csaba Könczei, Varujan Pambuccian, 
Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au fost prezenți online. 
  
 
         PREŞEDINTE,  
 Adrian-Ionuț CHESNOIU  
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