
  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 25.03.2014    
             Nr.4c-4/151 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 martie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18, 19 
şi 20 martie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii 
şi servicii; PL.x 398/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 338/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli (raport comun cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 41/2014). 
  4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale (raport; 
Pl.x 46/2014). 



5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.14/2003 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD 
pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală (raport; Pl.x 
44/2014). 

6. Dezbaterea şi  avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  
(aviz; PL.x 109/2014). 

7. Dezbateri asupra Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare. 

Lucrările şedinţei din ziua de 18 martie 2014 au început la ora 
1500 şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii 
şi servicii; PL.x 398/2013).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 338/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli (raport comun cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 41/2014). 

4. Dezbaterea şi  avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  
(aviz; PL.x 109/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea 
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Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir 
Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Steriu 
Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Claudiu Codrea – inspector general adjunct, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală; 
- doamna Anişoara Merticaru – consilier superior, Ministerul 

Finanţelor Publice. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu 

Harbuz, vicepreşedinte al comisiei. 
Domnul deputat Liviu Harbuz a cerut ca Proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal (PL.x 109/2014) să fie trecut pe locul 2 al ordinii de zi. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al 
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
(PL.x 398/2013).  

În timpul dezbaterilor s-a hotărât ca analiza să fie amânată 
pentru o săptămână. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la  dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
(PL.x 109/2014). 

Domnul deputat Liviu Harbuz a precizat că proiectul de lege se 
află pe ordinea de zi pentru avizare. S-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (Pl.x 338/2013). 

Domnul deputat Liviu Harbuz a precizat că există un preraport al 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, care propune 
respingerea. A propus respingerea proiectului de lege. Propunerea a 
fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli (Pl.x 41/2014). 

Domnul deputat Liviu Harbuz a precizat că este raport comun cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport care propune 
respingerea. A propus întocmirea unui raport de respingere. 
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 31 de voturi 
pentru , 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 

În continuarea şedinţei, domnul deputat Marian Avram a cerut 
ca în comisie să se organizeze o analiză cu privire la unele aspecte 
semnalate în ultima vreme în ceea ce priveşte comercializarea unor 
produse din carne sau chiar la vânzarea de carne proaspătă. 

A subliniat că sunt şi unele lacune în privinţa cadrului legal, 
pentru că în ultima vreme au intrat în ţară cantităţi însemnate de carne 
de porc, iar situaţia creată în urma acestor importuri poate destabiliza 
serios industria cărnii de porc din România şi-i poate duce la faliment 
pe mulţi dintre cei care au ferme în acest domeniu şi care nu pot face 
faţă preţurilor de producţie.  

A cerut să fie organizată o analiză în comisie pe această temă, la 
care să fie invitaţi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  A subliniat că 
se întâmplă lucruri grave pe piaţa românească a cărnii şi toate 
aspectele semnalate trebuie cunoscute şi clarificate, în interesul 
garantării securităţii alimentare a populaţiei şi al protejării 
producătorilor români.  

Domnul deputat Petre Daea – a susţinut propunerea formulată de 
domnul deputat Marian Avram şi a cerut ca analiza pe această temă să 
fie foarte bine pregătită. A mai cerut ca, la viitoarea şedinţă, domnul 
Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, să prezinte o 
situaţie cu privire la starea culturilor la ieşirea din iarnă.  
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Despre necesitatea organizării unei analize cu privire la 
asigurarea siguranţei alimentare şi a respectării legislaţiei în domeniul 
importurilor de produse alimentare au vorbit domnii deputaţi Ioan 
Dîrzu, George Scarlat, Marin Anton, Tinel Gheorghe care au subliniat 
pericolul pe care-l reprezintă dezechilibrarea pieţei interne prin 
pătrunderea unor mărfuri din import al căror preţ este, de multe ori, 
sub preţul de producţie. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 martie 2014, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi  aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbateri asupra Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare. 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea 
Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir 
Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Steriu 
Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Alex Jurconi – preşedinte, Federaţia PRO AGRO; 
- domnul Virgil Pavel – vicepreşedinte, ROMPAN; 
- domnul Ştefan Pădure – preşedinte, Asociaţia pentru 

Promovarea Alimentului Românesc  - APAR; 
- domnul Sorin Minea – preşedinte, ROMALIMENTA; 
- domnul Dorin Cojocaru – preşedinte, Asociaţia Patronală a 

Laptelui – APRIL; 
- domnul Alexandru Hlenschi – preşedinte comisia juridică, 

Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România; 
- domnul Florin Ciobanu – vicepreşedinte, Confederaţia 

Asociaţiilor Ţărăneşti din România – CATAR; 
- domnul Alin Bogdan Buzescu – vicepreşedinte, Confederaţia 

Asociaţiilor Ţărăneşti din România – CATAR; 
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- domnul Marin Cristache – vicepreşedinte, AGROSTAR; 
- domnul Eugen Gonţea – preşedinte, Federaţia Oierilor de 

Munte din România; 
- domnul Ioan Florescu – vicepreşedinte, Federaţia Oierilor de 

Munte din România; 
- domnul Albert Stephan -  director, AUCHAN România; 
- doamna Simona Ion – consilier juridic principal, AUCHAN 

România; 
- doamna Carmen Popa – membru al CA, METRO Cash&Carry; 
- domnul Florin Căpăţână – director corporate, CARREFOUR 

România; 
- doamna Delia Nica – director executiv, Asociaţia Marilor 

Reţele Comerciale din România; 
- doamna Alina Golopenţa – director achiziţii, KAUFLAND 

România; 
- doamna Cătălina Iancu – şef departament juridic, KAUFLAND 

România; 
- domnul Adrian Manolache – reprezentant, SELGROS. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei, care în deschiderea şedinţei a afirmat 
că există un proiect de modificare a Legii nr. 321/2009, care nu a fost 
încă depus oficial şi scopul şedinţei este de a iniţia o platformă de 
discuţii în care să se găsească o variantă optimă.  

Scopul este ca mai multe produse româneşti să se afle pe 
rafturile supermarketurilor. 

Domnul Sorin Minea, preşedinte Romalimenta, a spus că se va 
referi la propunerea de închidere a magazinelor mari pentru  perioada 
sfârşitului de săptămână şi a arătat că scoaterea din joc a 
supermarketurilor sâmbăta şi duminica ar duce la scăderea încasărilor 
provenite din TVA. 

Proiectul de lege trebuie însuşit de toţi cei care lucrează în 
domeniu, şi să aibă susţinerea întregului spectru politic.  

În continuare au luat cuvântul domnii Alin Bogdan Buzescu, 
vicepreşedinte CATAR, Alex Jurconi, preşedinte PRO AGRO, Adrian 
Manolache, reprezentant SELGROS, Marin Cristache, vicepreşedinte 
AGROSTAR, Eugen Gonţea, preşedinte FOMR şi doamna Delia 
Nica, director executiv AMRCR. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a subliniat că Legea nr. 321, 
elaborată în 2009 a fost o încercare de reglementare în piaţa 
supermarketurilor, unde ajung doar cei care au relaţii în domeniu. 
Importantă este organizarea celor care vor să pătrundă pe această 
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piaţă. Se încalcă un principiu de bază, accesul pe piaţă, neîngrădit, 
chiar şi pentru cei care au reuşit să se organizeze într-un fel. A cerut ca 
şi alte organizaţii să poată avea acces în piaţă.   

Domnul deputat Petre Daea – a cerut crearea unui dialog 
instituţional. S-au făcut, până acum, lucruri bune, avem o lege care 
funcţionează, Legea nr. 321/2009, avem structuri de care să ne 
folosim, avem un comerţ civilizat. Mai sunt lucruri de făcut. Să 
păstrăm ceea ce este bun şi să reparăm ce nu merge. Suntem obligaţi 
să-l ajutăm şi pe cel slab, să aibă şi el acces la piaţă.  

Domnul deputat Ion Bălan – a declarat că nu este de acord cu 
închiderea marilor lanţuri de magazine sâmbăta şi duminica, dar să li 
se asigure şi micilor producători ca pe platformele acestora să-şi poată 
vinde produsele în zilele de sâmbătă şi duminică.  

Domnul deputat Stelian Dolha – a sugerat organizarea pieţelor 
mobile cu ajutorul cărora micii producători să-şi poată vinde 
producţia.  

Domnul deputat Marin Anton – a subliniat importanţa întâlnirii 
şi a cerut continuarea dezbaterilor pe această temă. A cerut ca 
reprezentanţii AMRCR să prezinte statistici despre situaţia 
vânzătorilor prin marile magazine. A subliniat că nimeni nu vrea să 
strice ceea ce s-a făcut bine, dar doreşte promovarea în mai mare 
măsură a produselor româneşti în supermarketuri şi a cerut o 
armonizare a măsurilor legislative cu ceea ce se întâmplă în Europa. 

Domnul deputat Liviu Harbuz – a afirmat că este necesară o lege 
care să reglementeze funcţionarea pieţelor volante şi care să-i oblige 
pe primari să pună terenuri la dispoziţie pentru aceste amenajări. 
Important este să nu distrugem ceea ce avem, ci să construim lucruri 
noi. A cerut ca asociaţiile de producători să fie consultate şi să se pună 
accent pe calitate, competitivitate şi pe avantajele pe care toţi trebuie 
să le aibă. 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a arătat că este necesară o 
discuţie cu cei de la Consiliul Concurenţei. În cadrul comisiei se va 
căuta o soluţie profesionistă pentru a se armoniza poziţiile. A precizat 
că peste trei săptămâni se va organiza o nouă dezbatere pe această 
temă.     

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 martie 2014, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
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pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale (raport; 
Pl.x 46/2014). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.14/2003 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD 
pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală (raport; Pl.x 
44/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea 
Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir 
Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Steriu 
Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitat a participat domnul Dumitru Daniel Botănoiu,  
secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

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

În timpul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate din cereale (Pl.x 46/2014) şi 
Propunerii legislative pentru completarea art.II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi 
financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală (Pl.x 44/2014). 
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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