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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 15 și 16 septembrie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15 și 16
septembrie 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 Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum
și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (raport
comun cu: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 642/2020).
Ședința din ziua de 15 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).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum
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și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (raport
comun cu: Comisia pentru administrație și amenajarea teritoriului și
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 642/2020).
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba,
Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira,
Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana Dumitrescu, IonCătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Alin-Costel
Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Costel Șoptică, Corneliu
Olar, Aurel Bălășoiu, Andrei-Iulian Drancă, Florian-Emil Dumitru, Nicolae
Giugea, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au fost prezenți online.
Domnul deputat Călin Constantin Balabaşciuc a fost înlocuit de
domnul deputat Adrian George Axinia. Au participat ca invitați:
-doamna Gabriela Mirela Gîrboan, director Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Lucica Bota, consilier Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale;
-domnul Felix Nicolescu, șef serviciu Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Sorin Lungu, director Consiliul Concurenței;
-doamna Roxana Marilena Iliescu, inspector de concurență Consiliul
Concurenței;
-domnul Cosmin Belacurencu, consilier de concurență 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;
-domnul Dorin Cojocaru, președinte Asociația Patronală Română din
Industria Laptelui;
-doamna Adelina Tînțariu, secretar general Asociația Națională
pentru Băuturi Răcoritoare ;
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-domnul Mateiu Repan, consultant Public Affairs Solutions;
-domnul Vlad Borcan, consultant Public Affairs Solutions;
-domnul Vlad Mănăstireanu, consultant Public Affairs Solutions;
-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 Vlad-Ionuț Cioceanu - Asociația Bio-România;
-domnul Bogdan Chiripuci, manager proiecte și programe pentru
agricultură Clubul Fermierilor Români;
-domnul Ioan Gociman, director tehnic executiv Asociația
ABERDEEN Angus România;
-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;
-domnul Mircea Viorel Popa, director general adjunct Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian-Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost proiectul 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
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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 care au vizat trei teme principale:
definițiile termenilor și expresiilor, clasificarea tipurilor de produse,
respectiv termenele de plată pe care trebuie să le respecte cumpărătorul față
de furnizor. În opinia domnului președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu aceste
teme reprezintă esența proictului supus dezbaterii.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.
7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.
18/1991 (PLx. 642/2020).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.7/1996, în sensul organizării Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ca instituţie publică cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei,
personalul acesteia, precum cel al instituţiilor subordonate fiind încadrat cu
contract individual de muncă. De asemenea, iniţiativa vizează modificarea
art.121 din Legea nr.18/1991, în sensul ca finanţarea activităţii de cadastru
funciar, precum şi a băncilor de date aferente acestora, la nivel judeţean şi
naţional, să se realizeze de la buget, iar în cazul planurilor parcelare realizate
şi recepţionate potrivit legislaţiei specifice a cadastrului, să fie aplicabile
dispoziţiile referitoare la cofinanţare, prevăzute de art 9 alin.(29)-(30)1 din
Legea nr.7/1996. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și
Comisiei pentru administrație și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice,
de disciplină și imunități.
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.
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi (s-au înregistrat 4 abțineri) întocmirea unui raport preliminar de
adoptare cu amendamente admise și respinse care va fi înaintat Comisiei
pentru administrație, respectiv Comisiei juridice.
Ședința din ziua de 16 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 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba,
Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Călin Constantin Balabaşciuc, Florică Ică
Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca
Giorgiana Dumitrescu, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus
Munteanu, Nicu Niță și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei
Deputaților.
Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Costel Șoptică, Corneliu
Olar, Aurel Bălășoiu, Andrei-Iulian Drancă, Florian-Emil Dumitru, Nicolae
Giugea, Varujan Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au
fost prezenți online.
PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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