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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 07.10.2021 
Nr. 4c-5/ 
 
 

 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 21,22 și 23 septembrie 2021 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 22 și 23 
septembrie 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 privind o nouă abordare pentru o economie albastră 
durabilă în UE - Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor 
durabil (proiect de opine pentru: Comisia pentru afaceri europene; 
COM(2021) 240). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare 
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și 
înființarea Agenției Domeniilor Statului (raport: PLx. 620/2019). 

3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx. 184/2021). 

4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind gestionarea 
gunoiului de grajd (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx. 193/2021). 
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5.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 21 septembrie 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 privind o nouă abordare pentru o economie albastră 
durabilă în UE - Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor 
durabil (proiect de opine pentru: Comisia pentru afaceri europene; 
COM(2021) 240). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare 
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și 
înființarea Agenției Domeniilor Statului (raport: PLx. 620/2019). 

3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx. 184/2021). 

4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind gestionarea 
gunoiului de grajd (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx. 193/2021). 

5.Diverse 
Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 

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



3 
 

 Domnul deputat Remus Munteanu a absentat motivat (concediu de 
odihnă). 

 Au  participat ca invitați: 
 -domnul Ionuț Sorin Banciu, secretar de stat Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor; 
 -doamna Andreea Ciobanu, director general Agenția Domeniilor 
Statului; 
 -domnul Gheorghe Constantin, director Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor; 
 -doamna Kety Balaci, șef serviciu Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură; 
 -domnul Ioan Jelev, vicepreședinte Academia de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”; 
 -domnul Silviu Geană, președinte Federația Sindicatelor Silva. 
 În deschiderea ședinței domnul președinte Chesnoiu a informat 
membrii Comisiei  cu privire la poziția Grupului parlamentar al Alianței 
pentru Unirea Românilor (AUR) care urmează să  participe la dezbaterile 
din Comisie, fără a vota. Membrii Comisiei au luat act de această decizie. 

Primul proiect analizat a fost Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în 
UE - Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor durabil 
(COM(2021) 240). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că în 
conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat,  Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru 
transporturi și infrastructură, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice au fost sesizate cu examinarea pe fond a documentului nelegislativ 
– Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă 
abordare pentru o economie albastră durabilă în UE - Transformarea 
economiei albastre a UE pentru un viitor durabil.  

Comisia pentru afaceri europene va depune opinia finală cu privire la 
COM (2021) 240. 

Comisia Europeană  a prezentat, la 17 mai 2021 o nouă abordare 
pentru o economie albastră durabilă în UE: o agendă detaliată și realistă 
pentru ca economia albastră să joace un rol major în realizarea obiectivelor 
Pactului ecologic european. Noua abordare oferă coerență între sectoarele 
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economiei albastre, facilitează coexistența acestora și caută sinergii în 
spațiul maritim, fără a dăuna mediului. Acesta subliniază, de asemenea, 
necesitatea investițiilor în cercetare, competențe și inovare. 

Cu modele mai durabile, economia albastră va utiliza resursele 
oceanelor pentru a contribui la realizarea obiectivelor Pactului ecologic 
european privind o economie europeană mai rezilientă și neutră din punct 
de vedere climatic. Printre acestea se numără: 

- reducere cu 90 % a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de 
transportul maritim, care reprezintă peste 80 % din volumul comerțului 
mondial; 

-reducerea la minimum a impactului pescuitului asupra habitatelor 

marine prin măsuri precum specificațiile privind uneltele de pescuit; 

  -asigurarea aspectului circular al sectoarelor economiei albastre; 

  -creșterea surselor de energie din surse regenerabile offshore, care  

ar putea genera un sfert din energia electrică a UE în 2050; 

   -contribuția la tranziția către un sistem alimentar durabil, cu  

emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv prin dezvoltarea și promovarea 
acvaculturii cu impact scăzut asupra mediului. 

Consiliul a adoptat, în data de 26 mai 2021, concluzii privind o 
economie albastră durabilă, care se bazează pe patru piloni: oceane 
sănătoase, cunoaștere, prosperitate și echitate socială. Acestea subliniază 
necesitatea unei guvernanțe eficiente a oceanelor, bazată pe o economie 
albastră durabilă și sprijină noua abordare pentru o economie albastră 
durabilă în UE. Totodată, statele membre sprijină buna guvernanță bazată 
pe cunoaștere, pe sensibilizare și pe înțelegerea oceanelor și mărilor, precum 
și pe condiții socioeconomice corecte și echitabile.  

   În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al COM(2021) 240 a fost 
desemnat domnul deputat  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat 3 abțineri), întocmirea unui proiect de opine 
favorabil. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în 
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație 
agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PLx. 620/2019). 
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Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea art.2 alin.(1) şi art.211 alin.(1) din 
Legea nr.268/2001. Intervenţiile legislative sunt argumentate în expunerea de 
motive prin faptul că „dispoziţiile privind concesionarea prin atribuire directă 
nu se pot aplica şi investitorilor care au cumpărat active/acţiuni de la staţiunile 
de cercetare şi dezvoltare prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.268/2001, ceea ce 
reprezintă o discriminare”. 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. 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  majoritate de voturi 
(s-au înregistrat 3 abțineri), respingerea proiectului de lege. 

S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (Plx. 184/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008, intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii de motive, crearea 
unui cadru legal ce permite amenajarea, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii 
generale a zonelor turistice adiacente domeniilor schiabile, şi anume: crearea 
căilor de acces, alimentare cu apă, gaze, curent electric, canalizare, staţii de 
epurare şi de pompare a apelor uzate, parcări şi alte utilităţi necesare, 
amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării altor 
sporturi montane, de iarnă ori de vară, precum biatlon, bob, sanie, sărituri de la 
trambulină, a patinoarelor ori a altor amenajări sportive sau de agrement, 
construirea, extinderea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire 
turistică (hoteluri, pensiuni, unităţi de alimentaţie publică), inclusiv drumurile 
de acces şi parcările. Suprafaţa maximă care ar putea face obiectul scoaterii 
definitive din fondul forestier, incluzând construcţia, accesul şi împrejmuirea, 
este de maximum 30% din suprafaţa proprietăţii forestiere, în cazul proprietăţilor 
forestiere mai mari de 1000 m2 și de maximum 300 m2 din suprafaţa proprietăţii 
forestiere mai mică de 1000 m2. Senatul a respins inițiativa legislativă care a fost 
repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic. 



6 
 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al propunerii legislative sus 
menționate  a fost desemnat domnul deputat Csaba Könczei. 
 Domnul președinte Chesnoiu a propus, la solicitarea inițiatorilor, 
amânarea dezbaterilor pentru 2 săptămâni. 

Ultimul proiect dezbatut a fost propunerea legislativă privind 
gestionarea gunoiului de grajd (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; Plx. 193/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru 
desfăşurarea activităţilor de colectare, stocare şi valorificare a gunoiului de 
grajd, în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător. 
Iniţiativa vizează condiţiile utilizării gunoiului de grajd, în vederea reducerii 
depozitării acestuia în condiţii neconforme, metodele şi mijloacele de 
colectare şi stocare, modalităţile de utilizare a gunoiului de grajd, atribuţiile 
administraţiei publice locale și modalitatea de stabilire a sancţiunilor. 
Senatul a respins inițiativa legislativă care a fost repartizată și Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic. 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al propunerii legislative sus 
menționate  a fost desemnat domnul deputat Nicu Niță. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de 
voturi (s-au înregistrat 3 abțineri), respingerea propunerii legislative. 

La punctul „Diverse“, domnul deputat Florian-Emil Dumitru a 
solicitat prezența reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale  la lucrările Comisiei pentru a prezenta stadiul Programului Național 
Strategic (PNS), Pilonul 1, respectiv Pilonul 2 la acest moment. 

 
Ședința din ziua de 22 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 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 

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

Au  participat ca invitați: 
-doamna Gabriela Mirela Gîrboan, director Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-doamna Lucica Bota, consilier Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale; 
-domnul Sorin Lungu, director Consiliul Concurenței; 
-doamna Roxana Marilena  Iliescu, inspector de concurență Consiliul 

Concurenței; 
-domnul Daniel Liviu Anghel, șef serviciu Consiliul Concurenței; 
-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; 
-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 Marian Cioceanu - Asociația Bio-România; 
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-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 Liliana Piron, director executiv Liga Asociațiilor 

Producătorilor Agricoli din România; 
-domnul Aurel Popescu, președintele Patronatului Român din 

Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN; 
-doamna Mădălina Giurescu, președinte Cooperativa Agricolă Bio 

Cătina. 
 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 23 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 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, 

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