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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

Bucureşti, 01.03.2022 

Nr. 4c-5/114 

 

 

 

  

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 22, 23 și 24 februarie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23 și 24 

februarie 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 465/2021); 

2. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru acordarea de 

despăgubiri pentru pagube cauzate de epizootia de gripă aviară (raport 

comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Plx. 503/2021);   

3. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 

introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (raport 

comun cu: Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului 

și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 435/2021); 

4. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii 

nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea şi Marketingul 

Produselor Agroalimentare; PLx. 370/2021); 

mihaela.stan
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5. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind protecţia 

arborilor remarcabili (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic și Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului; 

PLx. 494/2021);  

6. Documentarea și consultarea Proiectului Legii laptelui şi a 

produselor lactate (PLx. 298/2020). 

7. Diverse  

Ședința din ziua de 22 februarie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 465/2021); 

2. Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru acordarea de 

despăgubiri pentru pagube cauzate de epizootia de gripă aviară (raport 

comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Plx. 503/2021);  

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 

introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (raport 

comun cu: Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului 

și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx. 435/2021); 

4. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru abrogarea 

Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi 

Marketingul Produselor Agroalimentare; PLx. 370/2021); 

5. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind protecţia 

arborilor remarcabili (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic și Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului; 

PLx. 494/2021);  

6. Diverse 

Au participat ca invitați: 

- domnul Aurel SIMION – secretar de stat, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

- domnul Viorel MORĂRESCU – director, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
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 - doamna Amelia RUS – director general, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

- domnul Bogdan Radu BALANIȘCU – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor; 

- doamna Adriana IVĂNUȘ – consilier superior, Direcția 

Biodiversitate,  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

- domnul Dănuț Păle – subsecretar de stat, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

- doamna Anișoara MERTICARU – consilier, Ministerul Finanțelor. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuț 

Barbu, președintele Comisiei. 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 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, Daniel 

Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae 

Giugea, Remus Munteanu, Nicu Niță, Alin-Costel Prunean și Lilian 

Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Călin Constantin Balabaşciuc, Andrei-Iulian 

Drancă, Csaba Könczei, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au fost 

prezenți online. 

         Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

La primul punct al ordinii de zi, inclus în categoria diverse, domnul 

deputat Florin-Ionuț Barbu, președintele Comisiei, i-a informat pe membrii 

acesteia cu privire la propunerea Grupului Parlamentar PSD în vederea 

nominalizării domnului Nicu NIȚĂ pentru funcția de secretar al Comisiei. 

Astfel, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice a aprobat, cu unanimitate de voturi, această propunere de 

completare a Biroului Comisiei. 

Primul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic; PLx. 465/2021). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că Proiectul de lege 
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are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2000. Proiectul vizează crearea cadrului juridic 

necesar pentru aplicarea noilor reglementări europene, clarificarea unor 

termeni, precum şi punerea acestora în acord cu prevederile noilor 

regulamente europene, potrivit dispoziţiilor art.3 din Regulamentul (UE) 

2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului, stabilirea autorităţii 

competente, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 

structurile de specialitate, şi prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, stabilirea atribuţiilor principale ale Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se realizează potrivit 

Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al 

Consiliului, delegarea, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, a anumitor atribuţii oficiale de control şi/sau anumitor atribuţii 

legate de alte activităţi oficiale şi certificare a organismelor de control 

denumite in continuare OC, cu condiţia respectării prevederilor Capitolului 

III din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al 

Consiliului şi a condiţiilor prevăzute la art.40 din Regulamentul (UE) 

2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului, stabilirea atribuţiilor 

delegate organismelor de control în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al 

Consiliului, acordarea posibilităţii operatorilor de a folosi material de 

reproducere a plantelor care nu sunt obținute din producţie ecologică, pe 

teritoriul României, numai în baza unei autorizații emise de către 

organismele de control aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale. 

Domnul deputat Florian-Emil Dumitru a luat cuvântul și a propus ca 

autorizația emisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să fie 

limitată în timp, întrucât, la momentul apariției unui produs provenit din 

agricultura ecologică, acesta să poată fi utilizat în cazul în care nu mai face 

obiectul unei excepții. Astfel propunerea domnului deputat a fost de a 

include aceste excepții prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale, prin care să se stabilească procedurile specifice, precum și un 

termen de valabilitate al autorizației. 

În urma examinării Proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
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raport de adoptare.  

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Florian-Emil Dumitru. 

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost propunerea legislativă pentru 

acordarea de despăgubiri pentru pagube cauzate de epizootia de gripă 

aviară (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Plx. 

503/2021);  

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare acordarea de despăgubiri pentru 

pierderile suferite de către persoanele fizice şi juridice, proprietare de 

animale, afectate de măsurile de restricţie impuse ca urmare a confirmării 

prezenţei virusului gripei/influenţei aviare pe teritoriul României. 

Domnul Dănuț Păle, subsecretar de stat din cadrul ANSVSA, a 

solicitat o amânare a propunerii legislative menționate mai sus.  

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a amânării propunerii 

legislative, aceasta primind vot favorabil, cu unanimitate de voturi.  

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al propunerii legislative menționate mai sus a fost desemnat 

domnul deputat Loránd-Bálint Magyar.   

Cel de-al treilea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor 

modificate genetic (raport comun cu: Comisia pentru administrație publică 

şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

PLx. 435/2021); 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că Proiectul de 

Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de aliniere 

a legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene incidente 

în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, 

derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Potrivit 

expunerii de motive, prin proiect se asigură transpunerea completă a 
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articolului 9 din Regulamentul (UE) 2019/1381, de modificare a Directivei 

2001/18/CE. 

Au urmat apoi dezbateri generale și supunerea la vot a aprobării 

formei adoptate de Senat, aceasta primind vot favorabil, cu majoritate de 

voturi (3 voturi împotrivă și 1 abținere). 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnată doamna 

deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu. 

Cel de-al patrulea proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru 

abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea şi 

Marketingul Produselor Agroalimentare; PLx. 370/2021); 

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

are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr.133/2019. Potrivit 

expunerii de motive, o parte dintre atribuţiile Agenţiei sunt exercitate de 

alte instituţii din cadrul executivului, cum sunt Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor sau Agenţia Naţională a Zonei Montane, precum şi faptul 

că termenul inițial pentru intrarea în vigoare a Legii nr.133/2019 a fost 

prorogat, prin două ordonanţe de urgenţă succesive, până la data de 

01.01.2022. 

Au urmat apoi dezbateri și supunerea la vot a respingerii propunerii 

de abrogare a Proiectului de lege amintit mai sus, aceasta primind vot 

favorabil, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri). 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Nicu Niță. 

Ultimul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege privind protecţia 

arborilor remarcabili (raport comun cu: Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic și Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului; 

PLx. 494/2021); 

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

are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism de evidenţă şi 
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protecţie a arborilor remarcabili, precum şi stabilirea condiţiilor pentru 

inventarierea, marcarea şi tăierea acestora cu scopul protejării lor. 

În urma dezbaterilor generale, domnul preşedinte Florin-Ionuț Barbu 

a solicitat un punct de vedere din partea Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, propunând astfel și o amânare a Proiectului de Lege menționat 

mai sus. 

A urmat apoi supunerea la vot a amânării Proiectului de Lege, acesta 

primind vot favorabil, cu unanimitate de voturi.  

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al Proiectului de Lege menționat mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Aurel Bălășoiu. 

Ședința din ziua de 23 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 24 membri ai Comisiei. 

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

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, 

Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca 

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

Munteanu, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul 

Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Adrian Alda, Călin 

Constantin Balabaşciuc, Andrei-Iulian Drancă, Csaba Könczei, Varujan 

Pambuccian și Alexandru Popa au fost prezenți online. 

         Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 24 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 24 membri ai Comisiei. 

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

Șoptică, Constantin Bîrcă, Nicu Niță, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, 

Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca 

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

Munteanu și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 
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 Domnii deputați: Loránd-Bálint Magyar, Adrian Alda, Călin 

Constantin Balabaşciuc, Andrei-Iulian Drancă, Csaba Könczei, Varujan 

Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au fost prezenți 

online. 

         Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

  

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


