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Nr.
4c-5/766

PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 12, 13 și 14 octombrie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13 și 14 octombrie
2021, având 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).
2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2021 privind
înființarea Gărzii Forestiere Naționale (raport comun cu: Comisia pentru mediu
și echilibru ecologic și Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx.
357/2021).
3.Dezbaterea și analiza privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor – O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE – Către zone
rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 (proiect de
opine pentru: Comisia pentru afaceri europene; COM(2021) 345).
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4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2021 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității
crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19 (raport: PLx. 351/2021).
5.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2021 privind
aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar
pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de
stat (aviz pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului și Comisia pentru învățământ; PLx. 416/2021).
Ședința din ziua de 12 octombrie 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, Loránd
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Călin
Constantin Balabaşciuc, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin
Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,
Remus Munteanu, Nicu Niță, Alexandru Popa și Lilian Scripnic au fost
prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Corneliu Olar, Ciprian Ciubuc, Csaba Könczei,
Varujan Pambuccian și Alin-Costel Prunean au fost prezenți on-line.
Au participat ca invitați:
-doamna Gabriela Mirela Gîrboan, director Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Lucica Bota, consilier Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale;
-doamna Anda Nisipeanu, consilier Ministerul Finanțelor;
-domnul Mihai Ponea, director general Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Sorin Lungu, director Consiliul Concurenței;
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-doamna Roxana Marilena Iliescu, inspector de concurență Consiliul
Concurenței;
-doamna Anca Dorobanțu, consilier Consiliul Concurenței;
-domnul Mihai Vișan, director executiv Federația Romalimenta;
-doamna Dana Tănase, director executiv Asociația Română a Cărnii;
-domnul Decebal Ștefăniță Pădure, președinte Asociația pentru
Promovarea Alimentului Românesc;
-doamna Julia Leferman, director general Asociația Berarii României;
-domnul Mihai Sauciuc, manager afaceri publice Asociația Berarii
României;
-doamna Adelina Țînțariu, secretar general Asociația Națională pentru
Băuturi Răcoritoare ;
-doamna Liliana Piron, director executiv Liga Asociațiilor Producătorilor
Agricoli din România – LAPAR;
-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;
-doamna Ștefania Oana Stratulă, 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;
-doamna Sorana Georgia, director Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană;
-doamna Mărioara Maxim, director juridic Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană;
3

-doamna Alina Crețu, director executiv Asociația Producătorilor de
Porumb din România;
-domnul Florentin Bercu, director executiv Uniunea de Ramură
Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal;
-doamna Mădălina Giurescu, președinte Cooperativa Agricolă Bio
Cătina;
-domnul Viorel Mihai Tolea, producător de legume TVM Legume
SRL;
-domnul Costel Stanciu, președinte Asociația Pro Consumatori (APC);
-domnul Dacian Badea, manager Cooperativa Agricolă Ferme
Ecologice Silvania;
-Ion Păunel, președinte Sindicatul Producătorilor Agricoli (SPA) Olt.
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 13 octombrie 2021 a avut următoarea ordine de
zi:
1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2021 privind
înființarea Gărzii Forestiere Naționale (raport comun cu: Comisia pentru
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx.
357/2021).
2.Dezbaterea și analiza privind Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE
– Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în
2040 (proiect de opine pentru: Comisia pentru afaceri europene; COM(2021)
345).
3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2021 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității
crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19 (raport: PLx. 351/2021).
4.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2021 privind
aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar
pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de
stat (aviz pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului și Comisia pentru învățământ; PLx. 416/2021).
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, Claudiu-Martin
Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,
Remus Munteanu, Nicu Niță, Alexandru Popa și Lilian Scripnic au fost
prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Corneliu Olar, Ciprian Ciubuc, Csaba Könczei,
Varujan Pambuccian și Alin-Costel Prunean au fost prezenți on-line.
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Au participat ca invitați:
-domnul Gheorghe Ștefan – secretar de stat Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Andrei Bălan – șef serviciu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale;
-doamna Anne Marie Niculescu – consilier Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian-Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2021 privind înființarea Gărzii
Forestiere Naționale (PLx. 357/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale precum şi
reorganizarea actualelor Gărzi forestiere în funcţie de principalele atribuţii ale
acestora, respectiv, controlul regimului silvic şi cinegetic şi activităţile de
avizare şi implementare. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat
și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei pentru muncă și
protecție socială.
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 Remus Munteanu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, în forma adoptată de
Senat.
Ședința a continuat cu dezbaterea privind Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE –
Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040
(COM(2021) 345).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că în conformitate
cu prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului,
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia pentru industrii și servicii,
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru
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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 – O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE
– Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040.
Comisia Europeană a prezentat Comunicarea privind o viziune pe termen
lung pentru zonele rurale ale UE în iulie 2021.
Comunicarea Comisiei urmărește să abordeze aceste provocări și
preocupări, valorificând oportunitățile emergente ale tranziției verzi și ale celei
digitale ale UE și ale lecțiilor desprinse din pandemia de COVID-19,
identificând mijloacele de îmbunătățire a calității vieții rurale, de realizare a unei
dezvoltări teritoriale echilibrate și de stimulare a creșterii economice în zonele
rurale.
Comisia își asumă elaborarea unui pact rural și a unui plan de acțiune rurală
al UE cu proiecte emblematice concrete și instrumente noi care vor contribui la
atingerea obiectivelor prezentate.
Sursele de finanțare vor fi asigurate pe de o parte prin intermediul PAC, din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), dar o sursă de
sprijin pentru zonele rurale o reprezintă și Politica de coeziune care mobilizează
investiții semnificative în oameni și infrastructura din zonele rurale prin Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de coeziune și Fondul social
european Plus.
Comisia pentru afaceri europene va depune opinia finală cu privire la COM
(2021) 345.
În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, raportor al COM(2021) 345 a fost desemnat domnul
deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
întocmirea unui proiect de opinie favorabil.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PLx. 351/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul
bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19, în acord
cu normele europene incidente, pentru a compensa şi a contracara parte din
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pierderile estimate a se înregistra pe parcursul anului 2021. Proiectul de act
normativ reglementează beneficiarii, criteriile de eligibilitate, documentele
justificative, durata schemei şi valoarea ajutorului de stat, precum şi regulile
procedurale pentru implementarea schemei de ajutor de stat. Senatul a adoptat
proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență.
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, în forma adoptată de Senat.
Ultimul punct dezbătut a fost avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea
continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru
preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat (PLx.
416/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare aprobarea continuării Programului pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat. Potrivit expunerii de motive, proiectul
urmăreşte să asigure premisele accesului egal şi nediscriminatoriu la educaţie al
tuturor copiilor, indiferent de mediul rezidenţial de apartenenţă sau de situaţia
socio-economică. Senatul a adoptat proiectul de lege. Avizul Comisiei va fi
transmis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și
Comisiei pentru învățământ, 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
desemnată doamna deputat Raluca-Giorgiana Dumitrescu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
Ședința din ziua de 14 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.
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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, Daniel Constantin,
Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru,
Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Nicu Niță, Alexandru Popa și Lilian
Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Corneliu Olar, Ciprian
Ciubuc, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Varujan Pambuccian și AlinCostel Prunean au fost prezenți on-line.

PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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