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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 21.10.2021 
Nr. 4c-5/740 
 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 27, 28, 29 și 30 septembrie 2021 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27, 28, 29 și 30 
septembrie 2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și 
pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport 
comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 642/2020). 

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 pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de 
informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și 

gabriela.ciurea
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dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (retrimis din plen pentru raport 
înlocuitor: PLx.581/2018). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (retrimis 
din plen pentru raport înlocuitor: PLx.534/2019). 

5.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (aviz pentru: Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 374/2021). 

6.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). 
             Ședința din ziua de 27 septembrie 2021 a avut următoarea ordine de 
zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și 
pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport 
comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 642/2020). 

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

Șoptică,  Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Călin Constantin Balabaşciuc, Aurel 
Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Raluca 
Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin 
Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Alexandru Popa și Lilian 
Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Corneliu Olar, Andrei-Iulian 
Drancă, Varujan Pambuccian și Alin-Costel Prunean au fost prezenți on-line. 
 Domnul deputat Daniel Constantin a fost înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Liviu-Ioan Balint (prezent on-line). 
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 A participat ca invitat: 
 -domnul Mircea Popa - Director General Adjunct Agenția Națională 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  
 În conformitate cu prevederile art. 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice, Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități s-au 
întrunit în ședință comună desfășurată în sistem mixt pentru a elabora 
raportul comun asupra proiectului aflat în dezbatere. 

Ședința comună a fost condusă de președintele Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice – domnul 
deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

În urma dezbaterilor membrii celor trei comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise și respinse. 

Ședința din ziua de 28 septembrie 2021 a avut următoarea ordine de 
zi: 

1.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). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni 
de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul 
agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (retrimis din 
plen pentru raport înlocuitor: PLx.581/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanței de 
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urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice (retrimis din plen pentru raport înlocuitor: PLx.534/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre 
și controlul activităților desfășurate pe plajă (aviz pentru: Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 374/2021). 

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

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

 Au participat ca invitați: 
-domnul Ionuț Sorin Banciu – secretar de stat Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor; 
-doamna Daniela Elena Drăcea – director general Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 
-domnul Gheorghe Constantin - director general Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 
-domnul Ionuț Nica – șef serviciu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

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

S-a trecut la 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 
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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. 

Au urmat dezbateri generale. 
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare 
privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan 
intern și internațional (PLx.581/2018). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2011, în sensul asigurării cadrului legal care să permită Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizarea de acţiuni destinate promovării 
sectorului agroalimentar, al dezvoltării rurale, precum şi al imaginii proprii, 
inclusiv prin participarea operatorilor economici din agricultură la târguri şi 
expoziţii internaţionale pe pieţele de interes. Senatul a adoptat proiectul de lege 
pentru aprobarea ordonanței de urgență. 

În conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a decis în 
ședința din 14 iunie 2021 retrimiterea la Comisie a proiectului de lege în vederea 
reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost 
desemnată doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu. 

Domnul deputat Florian-Emil Dumitru a solicitat  reprezentanților 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  să prezinte o situație cu sumele 
alocate din fonduri europene pentru acțiunile de promovare. 
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport înlocuitor de adoptare, în forma adoptată de 
Senat.  

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 
(PLx.534/2019). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2000, în sensul ca utilizarea seminţelor şi a materialului de înmulţire 
vegetativ care nu sunt obţinute conform metodei de producţie ecologică, 
precum şi a răsadurilor  care   nu  sunt  obţinute  din  agricultura  ecologică,  să  
se  poată  realiza  numai cu  autorizarea organismelor de control aprobate de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În ședința  din data de 31 martie 2021, în temeiul art.71 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat,  plenul Camerei Deputaților a hotărât 
retrimiterea proiectului de lege la Comisie, în vederea reexaminării și depunerii 
unui nou raport.  

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 Aurel Bălășoiu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport înlocuitor de adoptare, cu amendamente admise.  

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (aviz pentru: Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 374/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2006. Potrivit expunerii de motive, iniţitiva 
vizează accesul pe plajă al animalelor de companie, cu respectarea unui set de 
norme menit să asigure curăţenia mediului înconjurător şi siguranţa tuturor 
celor aflaţi pe plajă. În plus, se impune adaptarea legislaţiei în sensul permiterii 
operatorilor de plajă să decidă dacă pe durata sezonului estival posesorii de 
animale de companie pot fi însoţiţi de acestea pe plajă. Senatul a adoptat 
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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 
administrație publică și amenajarea teritoriului este sesizată 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 Loránd Bálint Magyar. 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a propus amânarea pentru 
două săptămâni a dezbaterilor, în vederea solicitării punctului de vedere al 
Guvernului. 

Ședința din ziua de 29 septembrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.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, Costel 

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

Au  participat ca invitați: 
-domnul Victor Tărtăcuță, vicepreședinte Autoritatea Națională pentru 

Protecția Consumatorilor; 
-doamna Gabriela Mirela Gîrboan, director Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-doamna Alexandra Sandu, expert superior Ministerul Finanțelor; 
-domnul Mihai Ponea, director general Autoritatea Națională Sanitară 

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

-doamna Liana Todor, inspector  de concurență Consiliul Concurenței; 
-domnul Mihai Vișan, director executiv Federația Romalimenta; 
-doamna Dana Tănase,  director executiv Asociația Română a Cărnii; 
-domnul Dorin Cojocaru, președinte Asociața Patronală Română din 

Industria Laptelui; 
-domnul Alexandru Baciu, vicepreședinte Liga Asociațiilor 

Producătorilor Agricoli din România; 
-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; 
-doamna Irina Filip, membru Consiliul Național al Întreprinderilor 

Private Mici și Mijlocii; 
-doamna Mary Eugenia Pană, președinte 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 Camera de Comerț și Industrie 

Româno-Germană; 



9 
 

-doamna Mărioara Maxim, director juridic Camera de Comerț și 
Industrie Româno-Germană; 

-doamna Alina Crețu, director executiv Asociația Producătorilor de 
Porumb din România; 

-domnul Aurel Popescu, președintele Patronatului Român din 
Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN; 

-domnul Emil Teofil Bălteanu, președinte Asociaţia Cultivatorilor de 
Cereale şi Plante Tehnice (ACCPT) Iaşi; 

-Ion Păunel, președinte Sindicatul Producătorilor Agricoli (SPA) Olt; 
-domnul Mihai Matei, manager Cooperativa Agricolă COMPOSTAR, 

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

S-a trecut la dezbaterea proiectului 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. 
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Ședința din ziua de 30 septembrie 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, Costel 

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

 


	sz 27-30.09.2021

