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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 08.06.2021 
Nr. 4c-5/514 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 18, 19 și 20 mai 2021 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18, 19 și 20 
mai 2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind completarea art.4 
din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (raport comun  cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx.96/2019). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 
din Legea zootehniei  nr. 32/2019 (raport: PLx. 313/2019). 

3.Prezentarea activității Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor de către președintele acesteia Robert Viorel 
Chioveanu. 

4.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). 

5.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul 
Comisiei. 
       Ședința din ziua de 18 mai 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind completarea art.4 
din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
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terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (raport comun  cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx.96/2019). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 
din Legea zootehniei  nr. 32/2019 (raport: PLx. 313/2019). 

3.Prezentarea activității Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor de către președintele acesteia Robert Viorel 
Chioveanu. 
 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, Corneliu Olar, Adrian 
Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel 
Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-
Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Remus 
Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu, Alexandru Popa și Alin-Costel 
Prunean  au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Ciprian Ciubuc, Varujan Pambuccian și Lilian 
Scripnic au fost prezenți online. 

Au participat ca invitați: 
-domnul George Aurelian Cățean – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Camelia Maria Procop – director general, Agenția 

Domeniilor Statului; 
-doamna Luminița Stegărescu – șef serviciu, Agenția Domeniilor 

Statului; 
-domnul Mircea Viorel Popa - director general adjunct, Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
-domnul Robert Viorel Chioveanu – președinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Ioan Bogolin – director general, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Alexandru Iuliu Duma – director general, Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-doamna Cornelia Bilţiu Dăncuş – director, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Viorel Andronie – președinte, Colegiului Medicilor 

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

În deschiderea lucrărilor domnul președinte Chesnoiu a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de Lege pentru  aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor 
acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii (PLx. 
97/2021). 

Primul proiect dezbătut a fost  proiectul de Lege privind completarea 
art.4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (PLx.96/2019). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare completarea art.4 din Legea nr.1/2000 cu 
un nou alineat, alin.(110), în sensul instituirii posibilităţii proprietarilor 
investiţiilor privatizate de a încheia acorduri de despăgubire şi cu persoane 
fizice îndreptăţite din judeţul respectiv al căror drept de proprietate a fost 
validat de comisiile judeţene de fond funciar sau a fost stabilit prin sentinţe 
judecătoreşti definitive, chiar dacă aceste terenuri preluate abuziv nu s-au 
aflat sub investiţiile privatizate. 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.  Comisia juridică, de disciplină și 
imunități este de asemenea, sesizată în fond cu proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Nicu Niță. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 2 din Legea zootehniei  nr. 32/2019 (PLx. 313/2019). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 din Legea zootehniei 
nr.32/2019, în vederea introducerii crescătorilor de albine în categoriile 
reglementate de această lege. 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 urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui raport de respingere. 
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Ședința a continuat cu Prezentarea activității Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor de către președintele 
acesteia Robert Viorel Chioveanu. 

Domnul președinte Chesnoiu a precizat că invitația adresată 
conducerii  ANSVSA a avut drept scop sprijinirea activității instituției 
confruntată cu nemulțumiri ale medicilor veterinari pentru nerespectarea 
prevederilor OUG 117/2020. De asemenea, a subliniat prerogativele 
Parlamentului prin cadrul constituţional stabilit, respectiv evaluarea 
modului de lucru al executivului și nu subordonarea Parlamentului de către 
Guvern. În acest sens, doamna director Bilțiu a fost invitată pentru 
clarificări. Aceasta nu a fost invitată în noua calitate de director al Direcției 
Resurse Umane, ci în cea veche de director al Direcției Economice pentru a 
prezenta situația economică din primele 5 luni ale anului 2021 referitoare la 
aplicarea OUG 117/2020. 

Privitor la situația financiară a ANSVSA din anul 2021 domnul Robert 
Viorel Chioveanu a făcut următoarele precizări: suma alocată prin Legea 
bugetului de stat pentru anul 2021 pentru plata medicilor veterinari 
concesionari a fost aceeași cu cea din anul 2020.  În momentul de față există 
buget pentru 3 luni și au fost achitate sumele corespunzătoare lunilor 
ianuarie și februarie 2021. De asemenea, s-au făcut demersuri la Ministerul 
Finanțelor pentru suplimentarea justificată a bugetului ANSVSA prin 
credite de angajament și credite bugetare cu sumele corespunzătoare 
celorlalte 9 luni calendaristice rămase din anului 2021. În prezent pentru 
punerea în aplicare a OUG 117/2020 aprobată cu modificări prin Legea nr. 
291/2020 este un deficit de 200 milioane de lei, iar pentru scoaterea la 
licitație a celor 386 de contracte de concesiune mai sunt necesare 100 de 
milioane de euro, credite de angajament. 

Domnul președinte Chesnoiu i-a dat cuvântul doamnei Cornelia Bilţiu 
Dăncuş pentru a-și prezenta punctul de vedere. În opinia domniei sale cauza 
blocajului actual  este reprezentată  de promovarea cu întârziere a normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 236/2019 întrucât termenul de 90 de 
zile de elaborare a acestora nu a fost respectat și s-a prelungit până în luna 
iulie 2019. Dacă termenul de 90 de zile se respecta, Ministerul Finanțelor 
prevedea sumele necesare în bugetul anului 2021.  

Domnul președinte Viorel Andronie a precizat că în anul 2020 au fost 
onorate sumele pentru punerea în aplicare a OUG 117/2020 corespunzătoare 
lunilor: septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2021, iar două 
județe: Dâmbovița și Ialomița au plătit din surse proprii și sumele aferente  
lunii august. În anul 2021 sumele pentru punerea în aplicare a OUG 
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117/2020 au fost virate în luna ianuarie în 15 județe, în luna februarie în 10 
județe, iar în luna martie în 9 județe. 

Domnul președinte Chioveanu a susținut că în calitatea sa de ordonator 
principal de credite a transmis către Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Județene, care au calitate de ordonatori terțiari de 
credite, sumele alocate pentru Programul acţiunilor de supraveghere, 
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de 
la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare 
şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, 
respectiv pentru punerea în aplicare a OUG 117/2020. Ca dovadă a celor 
afirmate, domnul președinte Chioveanu s-a angajat că va transmite 
membrilor Comisiei documentele cu deschiderile bugetare făcute către 
DSVSA - uri în acest sens. 

Ședința a continuat cu prezentarea situației epidemiologice sub 
aspectul evoluției influenței aviare (gripa aviară) în România. 

Primul focar diagnosticat și confirmat de Institutul de Diagnostic și 
Sănătate Animală (IDSA) s-a înregistrat în data de 14 ianuarie 2021  în 
județul Ilfov, la Stațiunea Didactică și de Cercetare Dezvoltare Agronomică 
Moara Domnească a Universității de Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară și a fost produs de subtipul H5N8. Focarul a fost stins în data de 
26 aprilie 2021. 

Al doilea focar s-a înregistrat în data de 25 februarie 2021 într-o 
exploatație nonprofesională din județul Timiș. IDSA a izolat subtipul H5N5, 
din această exploatație. În ambele cazuri au fost luate măsuri de combatere 
a bolii conform prevederilor Directivei 2005/94/CE a Consiliului din 20 
decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței 
aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE. De asemenea au fost 
notificate: Comisia Europeană, Organizația Mondială pentru Sănătate 
Animală (OIE) și a fost informat Institutul Național de Sănătate Publică. 

Cel de-al treilea focar a apărut în județul Mureș, localitatea Ungheni  
în data de 5 mai 2021 la o exploatație avicolă comercială cu un efectiv de  
180000 de capete. IDSA a izolat și confirmat prezența subtipului H5N8 în 
această exploatație.  

În data de 7 mai 2021 a fost convocat Centrul  Național de Combatere 
a Bolilor care a adoptat Decizia nr. 1 care prevede ca în vederea prevenirii 
răspândirii virusului influenței aviare la păsările domestice pe teritoriul 
național, începând cu data de 08.05.2021 se dispun pentru o perioadă de 30 
de zile măsuri de suspendare a organizării și desfășurării comerțului 
ambulant cu păsări, respectiv a activităților comerciale cu păsări vii prin 
intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum și a altor activități de 
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intermediere. Comercializarea va fi efectuată doar de către fermele 
comerciale autorizate cu păsări a căror stare de sănătate este atestată. 

Domnul președinte Chesnoiu a dorit să i se precizeze dacă legislația 
europeană prevede ca restricțiile de circulație să fie limitate în jurul 
focarului respectiv sau se impun restricții pe o rază mai mare de 13 km. De 
asemenea a dorit să știe dacă se acordă despăgubiri pentru păsările ucise. 

Domnul Chioveanu i-a răspuns, că în conformitate cu legislația 
europeană, se puteau comercializa păsări care nu provin din zonele de 
restricție și de protecție din jurul focarelor. În privința despăgubirilor se va 
respecta Hotărârea Guvernului nr. 1.214/ 2009 privind metodologia pentru 
stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, 
ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor. 

Domnul vicepreședinte Loránd Bálint Magyar i-a solicitat domnului 
Chioveanu să stabilească un termen clar pentru deblocarea restricțiilor în 
vederea reducerii pe cât posibil a pierderilor economice. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru  
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind 
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul 
agriculturii (PLx. 97/2021). 

Domnul președinte Adrian Chesnoiu a precizat următoarele: în ședința 
din data de 12 mai 2021, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a 
hotărât retrimiterea proiectului de lege la Comisie  în vederea reexaminării 
și depunerii unui raport suplimentar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea  
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport suplimentar de adoptare cu 
amendamente admise. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 mai 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). 

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, Corneliu Olar, Adrian 
Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel 
Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-
Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Remus 
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Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu și Alexandru Popa au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Ciprian Ciubuc, Varujan Pambuccian, Alin-Costel 
Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți online. 
 Au participat ca invitați: 

-domnul Gheorghe Ștefan – secretar de stat, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-doamna Gabriela Mirela Gîrboan – director, Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Paul Anghel – director general, Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor; 

-doamna Adina Ciurea – șef serviciu, Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

-domnul Victor Felix Nicolescu -  șef serviciu, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

-domnul Dragoș Mihail Toader – consilier, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

-domnul Sorin Lungu – director Consiliul Concurenței; 
-domnul Daniel Liviu Anghel – șef serviciu, Consiliul Concurenței; 
-doamna Roxana Marinela Iliescu – inspector, Consiliul Concurenței; 
-domnul Adrian Mitu – inspector, Consiliul Concurenței; 
-doamna Julia Leferman – director general, Asociația Berarii 

României; 
-domnul Sorin Minea – președinte, Federația Romalimenta; 
-domnul Mihai Vișan – director executiv, Federația Romalimenta; 
-domnul Dorin Cojocaru – președinte, Asociația Patronală Română 

din Industria Laptelui; 
-domnul Decebal Ștefăniță Pădure – președinte, Asociația pentru 

Promovarea Alimentului Românesc; 
-domnul Aurel Popescu – președinte, Patronatul Român din Industria 

de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN; 
-domnul Radu Timiș – președinte, Asociația Română a Cărnii; 
-domnul George Bădescu – director executiv, Asociația Marilor Rețele 

Comerciale din România; 
-doamna Roxana Mihai – consilier, Asociația Marilor Rețele 

Comerciale din România; 
-domnul Vlad Mănăstireanu – director general adjunct, Public Affairs 

Solutions;  
-domnul Vlad Borcan – senior consultant, Public Affairs Solutions;  
-domnul Mateiu Repan – consultant, Public Affairs Solutions;  
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-doamna Irina Filip – membru, Consiliul Național al Întreprinderilor 
Private Mici și Mijlocii. 

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

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 
lanțului de aprovizionare agricol și alimentar 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. Comisia pentru industrii și servicii și Comisia  pentru politică 
economică, reformă și privatizare sunt de asemenea, sesizate în fond cu 
proiectul de lege. 

Au urmat dezbateri generale. 
  Ședința din ziua de 20 mai 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul 
Comisiei. 

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

Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, 
Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Daniel Constantin, Andrei-Iulian 
Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae 
Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță și 
Alexandru Popa au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Ciprian Ciubuc,  Varujan 
Pambuccian, Silviu Titus Păunescu, Alin-Costel Prunean  și Lilian Scripnic 
au fost prezenți online. 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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