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PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

Comisiei din zilele de 15, 16 și 17 februarie 2022 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16 și 17 

februarie 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

regiunilor – Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente și 

a securității alimentare în vremuri de criză (COM(2021)689); 

2. Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Strategia UE privind solul pentru 2030 – Valorificarea 

beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și 

climă (COM(2021)699); 

3. Documentarea și consultarea Proiectului Legii laptelui şi a 

produselor lactate (PLx 298/2020). 

Ședința din ziua de 15 februarie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

regiunilor – Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente și 

a securității alimentare în vremuri de criză (COM(2021)689); 
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2. Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Strategia UE privind solul pentru 2030 – Valorificarea 

beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și 

climă (COM(2021)699). 

Au participat ca invitați: 

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

Dezvoltării Rurale; 

- doamna Elena FILIP – director general, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

 - doamna Amelia RUS – director general, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

- doamna Elena ZARMA – director, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Loránd-Bálint 

Magyar, vicepreședintele Comisiei. 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Călin Constantin Balabaşciuc, Aurel 

Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca 

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

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

Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Claudiu-Martin Chira, Andrei-

Iulian Drancă, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au fost prezenți 

online. 

         Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Primul proiect dezbătut a fost Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

regiunilor – Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente și 

a securității alimentare în vremuri de criză (COM(2021)689). 

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a precizat că pentru 

această Comunicare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice este sesizată pe fond și trebuie să întocmească 

un proiect de opinie.  
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Această Comunicare are ca obiect adoptarea unui Plan de urgență 

pentru gestionarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare în 

vremuri de criză.   

Totodată, domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a mai precizat 

și că acțiunile prevăzute sunt prospectiva, evaluarea și monitorizarea 

riscurilor și anume:  

 evaluarea lanțului de aprovizionare cu alimente la nivel de sector și 

la nivelul UE prin teste de reziliență; 

 efectuarea de studii de către Comisia Europeană care să examineze 

vulnerabilitățile și infrastructurile critice ale lanțului de 

aprovizionare cu alimente; 

 crearea de tablouri de bord pentru monitorizarea aprovizionării; 

 îmbunătățirea transparenței piețelor prin digitalizare. 

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a menționat și că alte 

acțiuni sunt coordonarea, cooperarea și comunicarea și anume, dintre care 

amintim realizarea de schimburi de informații și bune practici prin inițiative 

naționale și europene, dar și elaborarea la nivel național a planurilor de 

urgență.  

Domnul deputat Florian-Emil Dumitru a luat cuvântul și a reiterat 

importanța răspunderii în fața provocărilor generate de schimbările climatice 

și de sincopele pe care și România le-a avut în anul 2020 în ceea ce privește 

aprovizionarea de mărfuri, deoarece au fost perioade în care, din cauza 

restricțiilor impuse de anumite state membre, nu au putut circula liber 

alimentele în Europa. Acesta a concluzionat prin a preciza că trebuie găsită 

o modalitate de a răspunde provocărilor cu care țara se confruntă, atât prin 

digitalizare, cât și prin toate măsurile de finanțare, inclusiv prin fonduri 

europene.  

Au urmat apoi dezbateri generale și supunerea la vot a proiectului de 

opinie, acesta primind vot favorabil, cu majoritate de voturi.  

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

raportor al comunicării Comisiei menționată mai sus a fost desemnată 

doamna deputat Raluca Giorgiana Dumitrescu.   

Cel de-al doilea proiect dezbătut a fost Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
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Comitetul Regiunilor – Strategia UE privind solul pentru 2030 – 

Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, 

alimentație, natură și climă (COM(2021)699). 

Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a precizat că și pentru 

această Comunicare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice este sesizată pe fond și trebuie să 

întocmească un proiect de opinie.  

Această Comunicare vizează creșterea stocurilor de carbon din solul 

terenurilor agricole, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor 

agricole degradate și a solului, precum și asigurarea faptului că, până în 

2050, toate ecosistemele de sol sunt într-o stare bună. 

Totodată, domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a mai precizat 

și că principalele acțiuni pentru țările membre sunt: 

- includerea în programele lor din cadrul Politicii UE de coeziune, 

conservarea, restaurarea și utilizarea durabilă a solului; 

- adoptarea unor planuri strategice pentru îmbunătățirea stării de 

sănătate a solurilor; 

- dezvoltarea la nivel corespunzător a inițiativei de testare gratuită a 

solului. 

  Domnul vicepreședinte Loránd-Bálint Magyar a concluzionat prin a 

menționa că Parlamentul României a adoptat în 2020 o inițiativă care a 

devenit Legea solului nr. 246/2020, care cuprinde aceste acțiuni propuse de 

Comisia Europeană.  

Au urmat apoi dezbateri generale și supunerea la vot a proiectului de 

opinie, 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 comunicării Comisiei menționată mai sus a fost desemnat domnul 

deputat Aurel Bălășoiu.   

Ședința din ziua de 16 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: Daniel-Sorin Gheba, Loránd-Bálint Magyar, Costel 

Șoptică, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Călin Constantin Balabaşciuc, Aurel 
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Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca 

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

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

Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

 Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Claudiu-Martin Chira, Andrei-

Iulian Drancă, Varujan Pambuccian și Alexandru Popa au fost prezenți 

online. 

         Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

Ședința din ziua de 17 februarie 2022 a avut următoarea ordine de zi: 

1. Documentarea și consultarea Proiectului Legii laptelui şi a 

produselor lactate (PLx 298/2020). 

Domnii deputați: Daniel-Sorin Gheba, Costel Șoptică, Constantin 

Bîrcă, Adrian Alda, Călin Constantin Balabaşciuc, Aurel Bălășoiu, Florică 

Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana 

Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Csaba Könczei, Remus 

Munteanu, Nicu Niță și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților. 

 Domnii deputați: Florin-Ionuț Barbu, Loránd-Bálint Magyar, Claudiu-

Martin Chira, Andrei-Iulian Drancă, Varujan Pambuccian, Alexandru Popa 

și Alin-Costel Prunean au fost prezenți online.  

         Domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu a absentat, motivat. 

  

 

         PREȘEDINTE,  

 Florin-Ionuț BARBU  

 


