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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 21.12.2021 
Nr. 4c-5/889 
 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor 

Comisiei din zilele de 7, 8 și 9 decembrie 2021 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 8 și 9 decembrie 
2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Alegerea domnului deputat Florin Ionuț  Barbu, în funcția de 
președinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice. 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2021 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 564/2021). 

3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind  aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru 
aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică 
în agricultură în anii 2021 și 2022 (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx. 136/2021). 

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.Diverse 
 

gabriela.ciurea
Comisii
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Ședința din ziua de 7 decembrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Alegerea domnului deputat Florin Ionuț  Barbu, în funcția de 

președinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice. 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2021 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 564/2021). 

3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind  aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru 
aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică 
în agricultură în anii 2021 și 2022 (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx. 136/2021). 

4.Diverse 
Au  participat ca invitați: 
-domnul Viorel Morărescu - director  Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Mirel Idoraș - director Garda Forestieră București; 

 -domnul Marian Sora - șef serviciu Insectoratul General al Poliției 
Române Comisar-șef; 
 -domnul Adrian Crețu –președinte- Asociația Administratorilor de 
Păduri; 

-domnul  Doru Fechete –director executiv- Asociația Administratorilor de 
Păduri; 
 -domnul Vasile Alexa –președinte- Federația Sindicatelor din Ocoalele 
Silvice Private din România – CARPATISA; 

-domnul Silviu Geană –președinte- Federația Sindicatelor din Silvicultură 
– SILVA; 

-domnul Ciprian Muscă – președinte- Asociația Forestierilor din România 
– ASFOR. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Loránd Bálint 
Magyar, vicepreședintele 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, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana 
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Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Csaba Könczei, Remus 
Munteanu, Nicu Niță,  Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au fost prezenți 
la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Corneliu Olar, Călin Constantin Balabaşciuc, Ciprian 
Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă,  Varujan Pambuccian și Lilian Scripnic au fost 
prezenți on-line. 
          Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat,  motivat. 
 Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor, 
în conformitate cu prevederile articolul 46 alin. (7 ) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  prin adresa 
nr. 4c-5/843/25.11.2021 a propus următoarea modificare în componenţa biroului 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice:  domnul deputat Florin-Ionuț Barbu va ocupa funcţia de preşedinte al 
Comisiei, în locul domnului deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu, care rămâne 
membru al Comisiei. Propunerea nominală a fost aprobată, cu unanimitate de 
voturi. 
 Conducerea lucrărilor ședinței a fost preluată de domnul Florin-Ionuț 
Barbu, președintele Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 119/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (PLx. 
564/2021). 

Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.171/2010. 
Proiectul vizează transpunerea în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) 
nr.995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 
obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.607/2012 al Comisiei 
privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi 
natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi 
produse din lemn, precum şi a Regulamentului (CE) nr.2173/2005 al 
Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe 
FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană. Proiectul de 
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lege, pentru aprobarea ordonanței de urgență, a fost adoptat de Senat ca urmare 
a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția 
României, republicată. Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic sunt, de asemenea  sesizate în fond cu 
proiectul de lege. 

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 Aurel 
Bălășoiu. 

 În urma dezbaterilor generale, domnul președinte Barbu a propus 
constituirea unui grup de lucru la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la 
care să participe și asociațiile de profil,  pentru punerea în acord cu textul 
ordonanței de urgență. 

Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege privind  aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de 
plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 
și 2022 (PLx. 136/2021). 
           Domnul președinte Florin-Ionuț Barbu a precizat că proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare aprobarea schemelor de plăți directe  şi condițiile de 
acordare (pe suprafață; pentru stimularea comasării terenurilor agricole, 
dezvoltarea unor exploatații viabile din punct de vedere economic; 
diversificarea culturilor, menținerea pajiștilor permanente, existența zonelor de 
interes ecologic; plata pentru tinerii fermieri, schemă simplificată pentru micii 
fermieri), precum şi a ajutoarelor naționale tranzitorii. Ajutoarele naţionale 
tranzitorii se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic. Sursa de finanțare este 
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Agenția de Plăți și 
Intervenții în Agricultură (APIA) este responsabilă pentru implementarea 
Schemelor de plăți directe. Prezentul act normativ intră sub incidența 
reglementărilor politicii agricole comune. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care a fost repartizat și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

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. 

Membrii Comisiei au hotărât cu, unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse. 

La punctul „Diverse“ domnul președinte Barbu a solicitat clarificări 
referitoare la adresa înaintată de Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, 
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domniei sale cu privire la disponibilizările ce urmează să se facă până la sfârșitul 
anului 2021 la Regia Națională a Pădurilor –Romsilva. 

Domnul deputat Loránd Bálint Magyar a precizat că în prezent Regia 
Națională a Pădurilor –Romsilva se află în plin proces de reorganizare, cele 1240 
de posturi fiind vacante. 

Ședința din ziua de 8 decembrie 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 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, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana 
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Csaba Könczei, Remus 
Munteanu, Nicu Niță și Alexandru Popa au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților. 
 Domnii deputați: Corneliu Olar, Călin Constantin Balabaşciuc, Ciprian 
Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă,  Varujan Pambuccian, Alin-Costel Prunean  și 
Lilian Scripnic au fost prezenți on-line. 
          Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat,  motivat. 

Ședința din ziua de 9 decembrie 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 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, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana 
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Csaba Könczei, Remus 
Munteanu, Nicu Niță și Alexandru Popa au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților. 
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 Domnii deputați: Corneliu Olar, Călin Constantin Balabaşciuc, Ciprian 
Ciubuc, Andrei-Iulian Drancă,  Varujan Pambuccian, Alin-Costel Prunean  și 
Lilian Scripnic au fost prezenți on-line. 
          Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat,  motivat. 
 
         PREȘEDINTE,  
 Florin-Ionuț BARBU  
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