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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 23.11.2021 
Nr. 4c-5/833 
 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor 

Comisiei din zilele de 9, 10 și 11 noiembrie 2021 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 și 11 noiembrie 
2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2021 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu  (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 541/2021). 

2.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2021 privind reducerea 
impactului anumitor produse din plastic asupra mediului  (aviz pentru: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 
540/2021). 

3.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
și a deșeurilor de ambalaje  (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 539/2021). 

4.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea 
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deșeurilor (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului; PLx. 506/2021). 

5.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). 

Ședința din ziua de 9 noiembrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2021 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu  (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 541/2021). 

2.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2021 privind reducerea 
impactului anumitor produse din plastic asupra mediului  (aviz pentru: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 
540/2021). 

3.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
și a deșeurilor de ambalaje  (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 539/2021). 

4.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea 
deșeurilor (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului; PLx. 506/2021). 

5.Diverse 
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 
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Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  
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, Ciprian Ciubuc, Csaba Könczei și 
Varujan Pambuccian au fost prezenți on-line. 

Au participat ca invitați: 
-doamna Simona Ghiță – director Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor; 
-domnul Cosmin Dorin Teodoru – director Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Loránd Bálint 
Magyar,vicepreședintele Comisiei.  

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2021 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu  (PLx. 541/2021). 

Domnul vicepreședinte Loránd Bálint Magyar a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii de motive, asigurarea 
cadrului legal pentru înfiinţarea, prin hotărâre a Guvernului, a unor posturi de 
funcţie publică în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, având în 
vedere faptul că atribuţiile acesteia implică exercitarea prerogativelor de putere 
publică şi, totodată, reorganizarea instituţională a Administraţiei Fondului 
pentru Mediu şi eficientizarea relaţiilor funcţionale din cadrul acestuia. Senatul 
a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență. Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială 
și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului sunt 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 
desemnat domnul deputat Loránd Bálint Magyar. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2021 privind reducerea impactului 
anumitor produse din plastic asupra mediului  (PLx. 540/2021). 
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Domnul vicepreședinte Loránd Bálint Magyar a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei 
nr.2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic 
asupra mediului şi asigurarea măsurilor de aplicare a Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) 2020/2151 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de 
stabilire a unor norme referitoare la specificaţiile armonizate privind 
marcarea produselor din plastic de unică folosinţă indicate în partea D din 
anexa la Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. 
Proiectul vizează prevenirea şi reducerea impactului anumitor produse din 
plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic şi asupra sănătăţii 
umane, precum şi de a promova tranziţia la o economie circulară cu modele 
de afaceri, produse şi materiale inovatoare şi durabile. Senatul a adoptat 
proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului. Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru industrii și servicii au fost 
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 desemnat domnul deputat Nicu Niță. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

S-a trecut la dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje  (PLx. 539/2021). 

Domnul vicepreședinte Loránd Bálint Magyar a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare transpunerea art.1 pct.1, pct.4 alin.(2), 
pct.5 lit.(a) sublit.(h) şi (i), lit.(b) (1a) şi (1b), pct.6 alin.(1)-alin.(8), pct.8 
alin.(4), pct.11 lit.(b), lit.(d) (3a) şi (3b), pct.17, pct.18 şi art.2 alin.(1) 
paragraful 2 şi alin.(2) din Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 
94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje. Senatul a adoptat 
proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului. Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru industrii și servicii au fost 
sesizate în fond cu proiectul de lege. 
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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 a continuat cu dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor (aviz 
pentru:; PLx. 506/2021). 

Domnul vicepreședinte Loránd Bálint Magyar a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru asigurarea 
transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2018/850 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, precum şi a retranspunerii 
Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri. Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 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 
desemnat domnul deputat Constantin Bîrcă. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

La punctul „Diverse“ domnul deputat Florian-Emil Dumitru a solicitat ca 
la o ședință viitoare reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale să prezinte membrilor Comisiei situația la zi a Planului Național Stategic. 

Ședința din ziua de 10 noiembrie 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, 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 
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Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  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, Ciprian Ciubuc și Varujan Pambuccian 
au fost prezenți on-line. 
 Ședința din ziua de 11 noiembrie 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, Loránd 

Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, 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,  Csaba Könczei,  Remus Munteanu, Nicu 
Niță,  Alexandru Popa și Lilian Scripnic,  au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților. 
 Domnii deputați: Corneliu Olar, Adrian Alda, Ciprian Ciubuc,  Varujan 
Pambuccian și Alin-Costel Prunean au fost prezenți on-line. 
 
 
         VICEPREŞEDINTE,  
                                  

Loránd Bálint MAGYAR 
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