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PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 23 și 24 noiembrie 2021 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23 și 24 noiembrie 
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.Audierea domnului Adrian Ionuț Chesnoiu  candidat propus de Prim-
ministrul desemnat, domnul Nicolae Ionel Ciucă , la funcția de ministru al 
agriculturii și dezvoltării rurale (aviz comun consultativ: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia 
pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală). 

Ședința din ziua de 23 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,  Aurel 
Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian 
Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae 
Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță,  

gabriela.ciurea
Comisii



2 
 

Alexandru Popa, Alin-Costel Prunean și Lilian Scripnic au fost prezenți la 
sediul Camerei Deputaților. 
 Domnii deputați: Corneliu Olar, Călin Constantin Balabaşciuc,  Claudiu-
Martin Chira și Varujan Pambuccian  au fost prezenți on-line. 

Ședința din ziua de 24 noiembrie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Audierea domnului Adrian Ionuț Chesnoiu  candidat propus de Prim-

ministrul desemnat, domnul Nicolae Ionel Ciucă , la funcția de ministru al 
agriculturii și dezvoltării rurale (aviz comun consultativ: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia 
pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală). 

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,  Aurel 
Bălășoiu, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, Raluca Giorgiana 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, Călin Constantin Balabaşciuc, Florică 
Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Andrei-Iulian Drancă și Varujan Pambuccian  
au fost prezenți on-line. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul senator George 
Scarlat, președintele Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și 
dezvoltare rurală. În conformitate cu prevederile art. 88 din Regulamentul 
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a Camerei 
Deputaților și Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare 
rurală a Senatului, întrunite în ședință comună l-au audiat pe domnul Adrian 
Ionuț Chesnoiu, candidatul propus pentru funcția de ministru al agriculturii și 
dezvoltării rurale. În urma audierii, comisiile au avizat favorabil (s-au 
înregistrat 28 voturi pentru și  6 voturi împotrivă ) candidatura domnului Adrian 
Ionuț Chesnoiu la funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale. 
  
 
         SECRETAR,  
 Constantin BÎRCĂ  
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