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al şedinţei Comisiei din zilele de 7, 8, 9 şi 10 iulie 2014 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 8, 9 şi 
10  iulie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege – Legea viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea 
unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin 
şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea 
valorificării producţiei de vin (raport; Pl.x 281/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art. 29 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole (raport; Pl.x 174/2013). 

Lucrările şedinţelor au avut loc în judeţul Vrancea. 
În ziua de 7 iulie 2014, lucrările şedinţei comisiei s-au desfăşurat la 

sediul Prefecturii Vrancea şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege – Legea viei şi vinului 

în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Kanty Călin Popescu – prefect, judeţul Vrancea; 
- domnul Nagy Peter Tamas - secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

Au avut loc dezbateri generale asupra Proiectului de Lege – Legea 
viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (PL.x 
191/2014). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 iulie 2014, începând 
cu ora 1000, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege – Legea viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea 
unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin 
şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea 
valorificării producţiei de vin (raport; Pl.x 281/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art. 29 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole (raport; Pl.x 174/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Dezbaterile au avut loc în sala Căminului Cultural din localitatea 
Jariştea, judeţul Vrancea.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Kanty Călin Popescu – prefect, judeţul Vrancea; 
- domnul Nagy Peter Tamas - secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Petruţ Dragoş Bârlădeanu – vicepreşedinte, Consiliul 

Judeţean Vrancea; 
- domnul Cristi Valentin  Misăilă – subprefect, Prefectura Vrancea; 
- doamna Daniela Motriuc – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Toma Cătălin Dumitru – primar, Comuna Jariştea; 
- doamna Petra Ochişor – director general, Direcţia pentru 

agricultură Vrancea; 
- domnul Valeriu Cotea – preşedinte, Patronatul Naţional al Viei şi 

Vinului – PNVV; 
- domnul Ovidiu Gheorghe – director general, Patronatul Naţional 

al Viei şi Vinului – PNVV; 
- domnul Toader Manole – preşedinte , Federaţia Viticulturii 

Vrânceni; 
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- domnul Costel Ichim – vicepreşedinte, Federaţia agricultorilor 
„Fermierul”. 

La dezbateri au mai participat, ca invitaţi, producători agricoli 
particulari, care-şi desfăşoară activitatea în sectorul viticulturii.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 29 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole (Pl.x 174/2013). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, în calitate de iniţiator, a prezentat 
propunerea legislativă care are ca obiect modificarea art. 29 din Legea 
viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 
244/2002, republicată, cu modificările ulterioare, în scopul creării 
cadrului normativ necesar pentru valorificarea la export a vinurilor 
neîmbuteliate.  

Domnul Nagy Peter Tamas, secretar de stat în MADR, a prezentat 
punctul de vedere al ministerului şi a susţinut că formularea pe care o 
sugerează este armonizată cu reglementările europene în vigoare, 
eliminându-se sintagma „vinuri speciale” şi înlocuindu-se cu denumirile 
de vinuri supuse obligatoriu îmbutelierii.  

Domnia sa a subliniat că sunt categorii de vinuri supuse obligatoriu 
îmbutelierii şi acestea sunt obţinute prin practici oenologice speciale, cu 
adaos exogen/endogen de dioxid de carbon (spumante, spumoase, perlate, 
petiante) sau distilate specifice (licoros). 

Comercializarea, în vrac, a sucului de struguri este interzisă 
deoarece în aceste condiţii este supus fenomenului de fermentare.  

Intracomunitar, cât şi la export, vinul poate circula vrac de la 
producător la îmbuteliator, însoţit de buletinul de analiză, declaraţia de 
conformitate şi documentul de însoţire. Nu este vorba de circulaţia în 
vrac a acestor categorii între doi agenţi economici – producător şi 
îmbuteliator – ci de vânzarea vinului către consumatorul final.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus întocmirea 
unui raport negativ. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind acordarea unui sprijin direct al statului asociaţiilor de 
producători viticoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri 
nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin (Pl.x 
281/2010). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a afirmat că propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare acordarea unui sprijin direct al statului asociaţiilor de 



  

 4

producători viticoli care deţin şi exploatează cel puţin 100 de ha de viţă 
de vie nobilă, în cuantum de 80% din valoarea de investiţie pentru 
înfiinţarea şi dezvoltarea combinatelor de vinificaţie.  

Totodată, se preconizează că micii producători, persoane fizice sau 
juridice, să valorifice vinul fără a se autoriza ca antrepozit fiscal în limita 
a 1000 hl de vin. 

Au urmat dezbateri pe articole, în timpul cărora s-au formulat 
amendamente. În ansamblu, propunerea legislativă a fost aprobată în 
unanimitate de cei prezenţi la dezbateri.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege – Legea viei 
şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (PL.x 
191/2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de 
lege care are ca obiect stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea originii, 
comercializarea şi controlul produselor vitivinicole, în acord cu normele 
europene incidente, astfel încât acesta să asigure o bună aplicabilitate şi 
să garanteze standarde ridicate în ceea ce priveşte calitatea produselor 
specifice. La data intrării în vigoare a prezentului proiect, se preconizează 
abrogarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările ulterioare.  

Au urmat dezbateri generale.  
Domnul Toader Manole, preşedinte al Federaţiei Viticultorii 

Vrânceni, a prezentat o situaţie a sectorului vitivinicol din judeţul 
Vrancea şi a subliniat că judeţul Vrancea, deţinătorul celei mai 
importante suprafeţe cultivate cu viţă de vie din România, rămâne 
consecvent obiectivului fundamental de dezvoltare şi modernizare 
continuă a sectorului viticol naţional.  

Suprafaţa cu viţă de vie a judeţului Vrancea este cuprinsă în trei 
podgorii, conţinând 11 centre viticole, în 23 de localităţi administrativ-
teritoriale. Cu un potenţial de 25.713 ha, Vrancea reprezintă peste 13% 
din suprafaţa viticolă a României.  

Sunt, în prezent, aproximativ 18.000 de viticultori. În judeţul 
Vrancea există un număr de 77 de antrepozite fiscale cu obiect de 
activitate producerea de vinuri liniştite, tendinţa fiind ca acestea să se 
reducă numeric.  

A arătat că, în urma întâlnirilor pe care le-a organizat cu 
producătorii vitivinicoli vrânceni, au rezultat următoarele probleme cu 
care se confruntă aceştia: 

- preţurile de valorificare a strugurilor scăzute, oferite de 
procesatori în timpul campaniei de recoltare, care descurajează 
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viticultorii, având ca rezultat defrişarea sau abandonarea plantaţiilor 
viticole; 

- decapitalizarea continuă a producătorilor viticoli care nu dispun de 
fonduri pentru accesarea programelor de reconversie-restructurare a 
plantaţiilor viticole; 

- imposibilitatea comercializării vinului produs în gospodăriile 
individuale; 

- lipsa unei legislaţii coerente aplicabilă tuturor partenerilor care 
operează pe filiera de produs, de la producătorul de struguri până la 
comerciantul de vin; 

- căderile frecvente de grindină din ultimii ani care au afectat 
suprafeţe importante cultivate cu viţă de vie; 

- precipitaţiile abundente din acest an, care au crescut costurile de 
producţie cu efectuarea tratamentelor fitosanitare şi, cu toate acestea, au 
determinat ca suprafeţe importante de viţă de vie să fie afectate de boli 
specifice, diminuând potenţialul de producţie.  

În continuare au luat cuvântul doamna Petra Ochişor - director 
general DAV, domnii Gherghe Liviu - viticultor, Gabriel Roceanu - 
viticultor, Valeriu Cotea – preşedinte, PNVV, Ovidiu Gheorghe - director 
general, PNVV, doamna Daniela Motriuc - consilier superior în MADR, 
domnul Gelu Toma – vicepreşedinte, Federaţia Fermierul. 

Domnul Cristi Valentin  Misăilă, subprefect, Prefectura Vrancea, a 
cerut reanalizarea condiţiilor necesare pentru autorizarea ca antrepozit 
fiscal şi studierea practicilor existente în perioada interbelică, pentru 
adaptarea legislaţiei actuale în domeniul fiscal la unele practici care şi-au 
dovedit utilitatea. A cerut etichetarea tuturor băuturilor alcoolice şi 
elaborarea unei legi a viei şi vinului şi o alta care să vizeze  băuturile 
alcoolice. A cerut ca la băuturile fermentate liniştit să existe un buletin de 
analiză care să le însoţească la vânzare.   

Domnul deputat Toader Dima – a atras atenţia că piaţa românească 
nu mai poate absorbi cantităţi suplimentare de vin şi a cerut să se acorde 
atenţie şi producţiei de struguri de masă, care să fie sprijinită prin măsuri 
în noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Domnul deputat Liviu Harbuz – a subliniat că proiectul de lege este 
rezultatul unei consultări largi a sindicatelor, asociaţiilor profesionale din 
domeniu, a comercianţilor şi a altor factori implicaţi în viticultură, care 
au contribuit la actuala formă a proiectului de lege.  

A cerut să se manifeste şi în continuare preocupare pentru 
formularea de amendamente, pentru ca forma finală să răspundă tuturor 
cerinţelor actualei etape.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 iulie 2014, la 
Focşani. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege – Legea viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

A participat, ca invitat, domnul Nagy Peter Tamas, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile generale.  
Şedinţa comisiei a continuat în ziua de 10 iulie 2014, având 

următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege – Legea viei şi vinului 

în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

A participat, ca invitat, domnul Nagy Peter Tamas, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile generale asupra Proiectului de Lege – 
Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
(PL.x 191/2014). 

 
P
  

REŞEDINTE,      SECRETAR,  

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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