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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaţilor
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 02.12.2013
Nr.4c-4/568

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 18, 20 şi 21 noiembrie 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18, 20 şi 21
noiembrie 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi
acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
(raport; PL.x 371/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea apiculturii”
(raport; Plx. 175/2013).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea apiculturii”
(raport; Plx. 148/2013).
4. 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 administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru
industrii şi servicii; PLx. 398/2013).
5. 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;
Plx. 338/2013).

6. Dezbateri asupra situaţiei privind promovarea produselor româneşti în
hypermarketuri.
7. Dezbateri în legătură cu amendarea Legii nr.321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare.
Lucrările şedinţei din ziua de 18 noiembrie 2013 au început la ora 1600
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi
acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
(raport; PL.x 371/2013).
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei.
Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi Vasile Gudu, aflat
în delegaţie externă.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Achim Irimescu - secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Mihaela Ciuciureanu – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi
acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
(PL.x 371/2013).
Domnul deputat Nini Săpunaru - a prezentat stadiul analizei asupra
proiectului de lege şi a subliniat că, împreună cu conducerea MADR, au fost
formulate amendamente care să îmbunătăţească forma finală a legii. Pentru că
unele dintre amendamente au fost formulate recent, a cerut amânarea analizei
pentru studierea în totalitate a propunerilor făcute.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 noiembrie 2013,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea apiculturii”
(raport; Plx. 175/2013).
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2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea apiculturii”
(raport; Plx. 148/2013).
3. 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 administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru
industrii şi servicii; PLx. 398/2013).
4. 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;
Plx. 338/2013).
5. Dezbateri asupra situaţiei privind promovarea produselor româneşti în
hypermarketuri.
6. Dezbateri în legătură cu amendarea Legii nr.321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare.
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei.
Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi Vasile Gudu, aflat
în delegaţie externă.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Sorin Minea – preşedinte, ROMALIMENTA;
- domnul Dorin Iordăchescu – director achiziţii, marketing şi logistică,
SELGROS CASH &CARRY;
- domnul Albert Stephan – coordonator, AUCHAN;
- domnul Tiberiu Daneţiu – director marketing, AUCHAN;
- doamna Cătălina Iancu – şef departamentul juridic, KAUFLAND
ROMANIA SCS;
- doamna Alina Golopenţa – director achiziţii, KAUFLAND
ROMANIA SCS;
- doamna Indra Bălăceanu – consultant pentru AMRCR, LINKS
ASSOCIATES;
- domnul George Bădescu – consilier, Asociaţia Marilor Reţele
Comerciale din România.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
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S-a trecut la dezbaterea situaţiei privind promovarea produselor
româneşti în hypermarketuri.
Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat scopul întâlnirii cu
reprezentanţii AMRCR şi ai marilor lanţuri de magazine şi a precizat că, pe
baza întâlnirilor şi a dezbaterilor pe această temă se doreşte îmbunătăţirea
cadrului legislativ care stă la baza raporturilor între producătorii români din
domeniul agriculturii şi marile lanţuri de magazine.
Domnul deputat Marin Anton, vicepreşedinte al comisiei, a subliniat că
întâlnirea cu reprezentanţii AMRCR este organizată în primul rând la cererea
producătorilor agricoli români care, în multe cazuri întâmpină greutăţi în
desfacerea produselor lor prin marile lanţuri de magazine.
Se doreşte găsirea de soluţii pentru ca şi producătorii români să aibă
acces în supermarketuri şi să-şi vândă producţia în mod ritmic.
Domnul deputat Marian Avram – a prezentat datele unui studiu elaborat
la nivelul Comisiei Europene şi a susţinut că, în realitate, marii beneficiari
sunt doar marile reţele comerciale, în timp ce mare parte dintre fermieri sunt
siliţi să accepte condiţii nu tocmai avantajoase pentru a-şi comercializa
produsele. De multe ori, producătorii sunt obligaţi să vândă sub preţurile de
producţie. Domnia sa a cerut să se dea o şansă şi producătorilor români,
precum şi consumatorilor, care ar trebui să fie informaţi şi în legătură cu
aspectele legate de stabilirea preţurilor, atât la achiziţie, cât şi la desfacere.
Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a cerut să se sprijine
producătorii agricoli români, pentru că, dacă într-o perioadă anterioară
existau multe produse româneşti apreciate la export, acum marile lanţuri
comerciale nu promovează producţia românească, sau, acolo unde acest lucru
se întâmplă, este, totuşi, prea puţin şi a cerut diversificarea formelor de
promovare.
Domnul deputat Zisu Stanciu – a afirmat că există în România o mare
capacitate de a produce în sectorul alimentar, dar produsele româneşti nu sunt
promovate în supermarketuri. A exemplificat cu aspecte din activitatea
desfăşurată în judeţul Dâmboviţa şi a cerut îmbunătăţirea cooperării între
producătorii români şi AMRCR.
Domnul deputat Liviu Harbuz – a precizat că întâlnirea dezbatere a fost
organizată la presiunea producătorilor români şi în urma deselor scrisori
adresate. Domnia sa a afirmat că înţelege regulile după care se desfăşoară
activitatea, dar trebuie să se aibă în vedere necesitatea promovării produselor
româneşti.
Pornindu-se de la ce s-a realizat pozitiv până acum, doreşte o dezvoltare
a ceea ce s-a făcut bine în perioada anterioară.
Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu – a precizat că a fost iniţiator al
Legii nr. 321/2009 şi a cerut ca reprezentanţii marilor reţele comerciale să
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coopereze pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ viitor. A cerut ca, periodic,
să se prezinte buletine informative care să redea situaţia promovării
produselor româneşti. Şi-a exprimat dorinţa ca produsele alimentare care se
apropie de expirarea termenului de valabilitate să aibă un anumit regim fiscal.
Domnul deputat Toader Dima – a afirmat că în România sunt mari
producători agricoli care pot furniza, atât la fructe cât şi la legume, cantităţi
suficiente, dar este nevoie de un tratament adecvat.
Trebuie să se aibă în vedere combaterea evaziunii fiscale, mai ales în
sectorul importului de fructe şi legume, şi să se trateze cu mare atenţie
producerea şi livrarea de mărfuri alimentare care să nu pericliteze sănătatea
consumatorilor.
Domnul deputat Tinel Gheorghe – a cerut să se precizeze care sunt
neajunsurile în aplicarea Legii nr. 321/2009 şi ce ar trebui îmbunătăţit.
În continuare au luat cuvântul domnii George Bădescu, consilier în
cadrul AMRCR, Tiberiu Daneţiu, director marketing - AUCHAN, Albert
Stephan, coordonator - AUCHAN, doamnele Cătălina Iancu, şef departament
juridic - KAUFLAND, Alina Avram, director -KAUFLAND, domnii Dorin
Iordăchescu, director achiziţii - SELGROS .şi Sorin Minea, preşedinte
ROMALIMENTA care au prezentat aspecte din activitatea marilor reţele de
magazine, unele neajunsuri semnalate în activitatea lor şi în cooperarea cu
producătorii români şi au exprimat păreri legate de îmbunătăţirea cadrului
legislativ viitor.
Domnul deputat George Scarlat – şi-a exprimat dorinţa ca astfel de
dezbateri să fie reluate, pentru că membrii comisiei pot fi arbitri în medierea
problemelor apărute între reprezentanţii marilor reţele comerciale şi
producătorii români.
Domnul deputat Nini Săpunaru a subliniat importanta dezbaterii şi a
arătat că analiza va fi continuată pe grupuri de lucru, care să evidenţieze
aspectele legislative care trebuie abordate şi îmbunătăţite în viitor, pentru că,
pornind de la realităţi, trebuie creat un cadru legislativ stimulativ, atât pentru
retaileri, dar şi pentru producătorii români care sunt confruntaţi cu concurenţa
internaţională şi au nevoie de un mediu concurenţial în măsură să stimuleze
creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti.
În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza Propunerii legislative
„Legea apiculturii” (Plx. 175/2013) şi Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (Plx. 148/2013).
Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat proiectele de lege şi a
precizat că la întocmirea raportului comun s-a ţinut cont ca ambele proiecte
au ca obiect de reglementare acelaşi domeniu.
S-a trecut la analiza pe articole a Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (Plx. 148/2013). Toate articolele au fost votate în unanimitate. În
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urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către
membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate, să se supună plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative „Legea apiculturii” (Plx.
148/2013), cu amendamentele admise prevăzute în raportul întocmit şi
respingerea Propunerii legislative „Legea apiculturii” (Plx. 175/2013).
Propunerea a fost votată 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 (PLx. 398/2013).
În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru două
săptămâni. Propunerea a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 noiembrie 2013,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. 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; Plx. 338/2013).
Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei. A
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea 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 (Plx. 338/2013).
În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost
votată în unanimitate.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nini Săpunaru

Costel Şoptică
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