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PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 07, 08, 09 și 10 februarie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 07, 08, 09 și 

10 februarie 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza în procedură de urgență a Proiectului de Lege 

privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă 

sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea 

Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi 

pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind 

vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă 

sanitar-veterinară (raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 

643/2020). 

2. Dezbaterea și avizarea 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). 

3. Documentarea și consultarea Proiectului Legii laptelui şi a 

produselor lactate (PLx 298/2020). 

Ședința din ziua de 07 februarie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

mihaela.stan
Conform cu originalul
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1. Dezbaterea și analiza în procedură de urgență a Proiectului de 

Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de 

asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din 

administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor 

locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 

activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (raport comun cu: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi; PLx. 643/2020). 

A participat ca invitat domnul George SAVA – director general în 

cadrul Agenţiei Domeniilor Statului. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei. 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel 

Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Raluca 

Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Csaba 

Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Alexandru Popa, Alin-Costel 

Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Corneliu Olar, Călin Constantin Balabaşciuc, Andrei-

Iulian Drancă și Varujan Pambuccian au fost prezenți online. 

Domnul Daniel Constantin a fost înlocuit și reprezentat online de către 

domnul Florin Roman, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (6) din 

Regulamentul Camerei Deputaților.  

         Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că Proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare trecerea anumitor bunuri imobile reprezentând 

sedii ale circumscripţiilor sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi anexele 

inseparabile, precum şi terenurile aferente, aflate în proprietatea privată a 

statului, şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în administrarea 

consiliilor locale pe a căror rază teritorială se regăsesc acestea. De asemenea, 

se preconizează abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004. 

Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridică, 
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de disciplină şi imunităţi. 

Totodată, domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a mai precizat și că au 

fost primite un aviz favorabil de la Consiliul economic și social și un raport 

preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat din partea Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al proiectului de lege sus menționat a fost desemnat domnul deputat 

Constantin Bîrcă.  

Au urmat dezbateri generale pe marginea raportului preliminar primit 

din partea Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

în urma cărora membrii Comisiei au hotărât aprobarea acestuia.  

Ședința din ziua de 08 februarie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea 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 participat ca invitați: 

- doamna Lucica BOTA – consilier, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

- domnul Sorin LUNGU – director Direcția Bunuri de Consum, 

Consiliul Concurenței 

 - doamna Roxana Marilena ILIESCU – inspector de concurență, 

Consiliul Concurenței 

 - doamna Anca DOROBANȚU – consilier, Consiliul Concurenței 

 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei. 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel 

Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Raluca 

Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Csaba 

Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Alexandru Popa, Alin-Costel 

Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 



4 
 

 Domnii deputați: Corneliu Olar, Călin Constantin Balabaşciuc, Adrian-

Ionuț Chesnoiu, Andrei-Iulian Drancă și Varujan Pambuccian au fost 

prezenți online. 

         Domnul deputat Daniel Constantin a absentat. 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu 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, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al proiectului de lege sus menționat a fost desemnat domnul deputat 

Florin-Ionuț Barbu. 

Au urmat dezbateri, care s-au finalizat cu supunerea spre aprobare a 

raportului preliminar asupra prezentului Proiect de Lege, acesta primind vot 

favorabil. 

La finalul ședinței, domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul 

agriculturii și dezvoltării rurale a precizat că această lege constituie o 

importanță majoră pentru ceea ce se întâmplă în comerțul cu produse agro-

alimentare pe viitor și a mai menționat și faptul că va trebui sa se continue 

dialogul pentru elaborarea și armonizarea actelor normative subsecvente.  

Ședința din ziua de 09 februarie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea Proiectului Legii laptelui şi a 

produselor lactate (PLx 298/2020). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
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Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel 

Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Raluca 

Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Csaba 

Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Alexandru Popa, Alin-Costel 

Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Corneliu Olar, Călin Constantin Balabaşciuc, Andrei-

Iulian Drancă și Varujan Pambuccian au fost prezenți online. 

         Domnul deputat Daniel Constantin a absentat, iar domnul deputat 

Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat motivat.  

Ședința din ziua de 10 februarie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea Proiectului Legii laptelui şi a 

produselor lactate (PLx 298/2020). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-

Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil 

Dumitru, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Nicu Niță, Alexandru Popa, Alin-

Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

 Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Corneliu Olar, Adrian Alda, 

Călin Constantin Balabaşciuc, Andrei-Iulian Drancă, Remus Munteanu și 

Varujan Pambuccian au fost prezenți online. 

         Domnul deputat Daniel Constantin a absentat, iar domnul deputat 

Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat motivat.  

 

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


