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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 20.06.2017
Nr.
4c-4/332

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 7 și 8 iunie 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7
și 8 iunie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor comerciale (raport; Plx. 467/2016).
2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare (raport; Plx. 411/2016).
3. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).
Lucrările şedinţei din ziua de 7 iunie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor comerciale (raport; Plx. 467/2016).
2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare (raport; Plx. 411/2016).
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Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 23 membri ai
Comisiei. Domnii deputaţi: Cristian Ghinea şi Adrian-Claudiu
Prisnel au fost absenţi.
Au participat ca invitați:
- domnul Maricel Floricel Dima, subsecretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul dr. Csutak Laszlo Nagy, vicepreşedinte al Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Emil Dumitru, preşedinte, Federaţia Naţională
PROAGRO România;
- doamna Mary Eugenia Pană, preşedinte, Asociaţia
Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine şi Porcine din
România;
- doamna Dana Tănase, director executiv, Asociaţia Română a
Cărnii;
- domnul Ştefan Pădure, director executiv, Asociaţia Română
a Cărnii;
- domnul Dragoş Vasile, consilier de concurenţă, membru al
Plenului Consiliului Concurenţei;
- domnul Sorin Lungu, director, Direcţia de bunuri de consum
Consiliul Concurenţei;
- doamna Anca Petre, consilier, Consiliul Concurenţei;
- doamna Julia Leferman, director general, Asociaţia Berarii
României;
- domnul Sorin Minea, preşedinte, Federaţia Romalimenta;
- domnul Aurel Popescu, preşedinte, Patronatul Român din
Industria de Morărit, Panificaţie şi Paste făinoase (ROMPAN);
- domnul Mihai Vişan, director executiv, Federaţia
Romalimenta;
- domnul Dorin Cojocaru, preşedinte, Asociaţia Patronală
Română din Industria Laptelui;
- domnul Florin Căpăţână, vicepreşedinte, Asociaţia Marilor
Reţele Comerciale din România, Director Relații instituționale și
dezvoltare durabilă, Carrefour;
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- doamna Alina Vlădoianu Teau, vicepreşedinte, Asociaţia
Marilor Reţele Comerciale din România, Director Legal Affairs,
Mega Image;
- doamna Aura Rădulescu, vicepreşedinte, Asociaţia Marilor
Reţele Comerciale din România, Director de Achiziţii FMCG, Cora
România;
- domnul George Bădescu, director executiv, Asociaţia
Marilor Reţele Comerciale din România;
- domnul George Scarlat, membru al Consiliului Director,
Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România;
-doamna Eugenia Dragnea, director executiv, Liga
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan
Munteanu, președintele Comisiei.
S-a trecut la dezbateri generale asupra celor două propuneri
legislative aflate pe ordinea de zi.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că
ambele propuneri legislative au fost respinse de Senat şi au ca
obiect de reglementare introducerea unor reguli care să asigure
accesul pe piaţă a tuturor producătorilor locali, zonali şi naţionali,
precum şi reapariţia pe piaţă a produselor româneşti cât şi
readucerea preţurilor acestora la un nivel decent.
De asemenea, domnul Anton Păştinaru a informat Comisia cu
privire la solicitarea adresată de Comisia Europeană autorităţilor
române referitor la modificarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare, prin Legea nr. 150/2016.
În solicitarea adresată de Comisia Europenă se aprecia ca fiind
posibil ca Legea nr. 321/2009, modificată, să încalce dreptul
Uniunii Europene, mai concret dispoziţiile privind libera circulaţie a
mărfurilor, obstrucţionând astfel comerţul în interiorul Uniunii
Europene, restricţionând importurile de produse agricole şi
alimentare din alte state membre, ameninţând comerţul cu
amănuntul al produselor alimentare din România.
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În 16 februarie 2017, Comisia Europeană a comunicat
autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere şi a invitat
totodată Guvernul României să îşi prezinte observaţiile.
Elaborarea unui punct de vedere îi revine Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu
privire la observaţiile Comisiei Europene din scrisoarea de punere
în întârziere.
Au urmat dezbateri pe articole. Articolele vizate au fost
următoarele: articolul 2 alineatul (2), punctul 6: produs autohton;
articolul 10 care care ar constitui un obstacol în calea accesului pe
piaţa din România a produselor agricole şi alimentare, iar
reglementarea ar avea ca efect restricţionarea importurilor de
produse agricole şi alimentare. De asemenea, Comisia Europeană a
considerat expresia „lanţ alimentar scurt” un concept care ar trebui
asimilat termenului de naţional sau local şi anume românesc. S-a
propus ca termenul „volum” să fie înlocuit de termenul „cantitate”
sau „valoare”.
În urma dezbaterilor generale membrii comisiei au hotărât în
unanimitate de voturi amânarea celor două propuneri legislative
pentru o şedinţă viitoare.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 iunie 2017,
având următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea
zootehniei”; Plx 581/2014.
Au fost prezenţi 20 de deputați, din totalul de 23 membri ai
Comisiei. Domnii deputaţi: Cristian Ghinea, Loránd-Bálint Magyar
şi Adrian-Claudiu Prisnel au fost absenţi.
A urmat studiu individual asupra Propunerii legislative
„Legea zootehniei”; Plx 581/2014.
PREŞEDINTE,
Ioan Munteanu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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