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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 23 şi 25 iunie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23 şi 
25 iunie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Pl.x 313/2009).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
comercializării produselor agroalimentare” (raport; Pl.x 312/2009).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2009 privind unele 
măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru irigaţii (raport; 
PL.x 299/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (aviz; PL.x 
273/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea unor prevederi legale în domeniul circulaţiei juridice a 
terenurilor (aviz; Pl.x 321/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 23 iunie 2009 au început la ora 
1600 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

 



1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Pl.x 313/2009).  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnul deputat dr.Valeriu Tabără şi domnul 
deputat Kelemen Atilla Béla Ladisalu, aflaţi în delegaţie externă. 

 Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru – secretar de 
stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

 Lucrările au fost conduse de domnul deputat Andrei Valeriu 
Steriu, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (Pl.x 313/2009).  

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege.  

Domnul deputat Marian Avram a arătat că este de acord cu 
modificările propuse.  

Domnul deputat Pavel Horj a propus o altă reformulare a 
alineatului (21). Propunerea a fost respinsă cu majoritate. S-au 
înregistrat 5 voturi pentru amendamentul propus şi 15 voturi 
împotrivă. 

În ansamblu, Propunerea legislativă pentru completarea art.20 
din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 20 de voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în  ziua de 25 iunie 2009, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
comercializării produselor agroalimentare” (raport; Pl.x 312/2009).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2009 privind unele 
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măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru irigaţii (raport; 
PL.x 299/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (aviz; PL.x 
273/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea unor prevederi legale în domeniul circulaţiei juridice a 
terenurilor (aviz; Pl.x 321/2009). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladisalu, 
aflat în delegaţie externă. 

 Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat 
prof.dr.Valeriu Tabără, preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
comercializării produselor agroalimentare” (Pl.x 312/2009).  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu-Surdu, în calitate de 
iniţiator al propunerii legislative a prezentat expunerea de motive 
subliniind că Parlamentul European a adoptat în data de 10.10.2007 
Declaraţia asupra investigării şi remedierii abuzului de putere al 
lanţurilor de supermarketuri care îşi desfăşoară activitatea în 
Uniunea Europeană. Prin aceasta, plecând de la concluziile conform 
cărora, 
• In UE retailul este tot mai mult dominat de un număr mic de 
lanţuri de supermarketuri, 
• Aceşti retaileri controlează unicul acces real al fermierilor şi 
altor furnizori la consumatorii UE, 
• Marile supermarketuri abuzează de puterea lor de cumpărare 
pentru a forţa în jos preturile plătite furnizorilor la niveluri 
nesustenabile şi le impun condiţii neloiale, 
• Această presiune asupra furnizorilor are efecte negative 
asupra calităţii locurilor de muncă şi asupra protecţiei mediului, 
• Consumatorii se confruntă cu o potenţială pierdere a 
diversităţii produselor, a moştenirii culturale şi a magazinelor mici, 
Parlamentul European a solicitat măsuri din partea Comisiei 
Europene şi a înaintat Declaraţia parlamentelor Statelor Membre. 
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Întrucât în România aceste aspecte semnalate de Parlamentul 
European sunt extrem de acute, la cererea asociaţiilor profesionale, 
patronatelor şi sindicatelor din sectorul agroalimentar, Parlamentul 
României a mandatat, prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 13 din 
data de 17 martie 2008, Comisia pentru Politică Economică, 
Reformă şi Privatizare din Camera Deputaţilor să investigheze 
acuzaţiile de concurenta neloială şi practică monopolistă practicată 
de supermarketuri.  

Raportul rezultat în urma anchetei a propus demararea unui 
proces de consultări cu reprezentanţii producătorilor şi furnizorilor şi 
cei ai lanţurilor de supermarketuri în vederea redactării unei 
propuneri legislative pentru reglementarea relaţiilor dintre 
producători, distribuitori şi comercianţi, pentru favorizarea 
condiţiilor de concurentă liberă şi a accesului micilor producători la 
consumatori. 

In paralel cu demersul Parlamentului României, Guvernul 
României prin Memorandumul „Măsuri pentru rezolvarea 
divergenţelor apărute între furnizori şi marile lanţuri de magazine”, a 
recomandat crearea unui Cod de Bune Practici pentru a optimiza şi 
clarifica relaţiile comerciale dintre comercianţi şi furnizori. 

In urma negocierilor purtate la Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale între furnizori şi comercianţi, în 
prezenţa reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale, Consiliului Concurenţei, Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, la data de 2 iulie 2008 a fost semnat 
Codul de Bune Practici pentru comerţul cu produse agroalimentare. 

Codul de Bune Practici nu şi-a dovedit eficienţa în relaţiile 
comerciale între furnizori şi lanţurile de supermagazine deoarece: 
• Nu este opozabil decât semnatarilor, putând genera situaţii de 
competiţie neloială în piaţă, 
• Nu prevede sancţiuni de nerespectare a prevederilor sale. 

Ca urmare a propunerii Comisiei de anchetă a Camerei 
Deputaţilor din Raportul din 1 octombrie 2008 devine imperativ 
elaborarea acestei legi. 

Domnul deputat Marian Avram a atras atenţia că membrii 
comisiei pot fi induşi în eroare din cauza modului în care au fost 
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prezentate reglementările din Propunerea legislativă „Legea 
comercializării produselor agroalimentare”. 

Domnia sa a afirmat că, prin modul în care a fost elaborată 
propunerea legislativă, exact producătorii adevăraţi nu sunt 
reprezentaţi. Cei care ştiu şi pot să-şi susţină interesele sunt cei din 
Asociaţia Română a Cărnii, care reprezintă cei mai puternici 
procesatori, dar care nu-i reprezintă pe toţi. 

A precizat că este de acord cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (PL.x 
273/2009) prezentat de Guvern şi nu cu cel prezentat de grupul de 
iniţiatori.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a subliniat că proiectul 
susţinut de grupul de iniţiatori este unul nou, gândit de membrii unui 
grup parlamentar. A arătat că proiectul de lege înaintat de Guvern 
este mai cuprinzător, dar cel susţinut şi de domnia sa, al grupului de 
iniţiatori, este mai punctual. A cerut ca membrii comisiei să-şi 
exprime poziţia prin vot ori să-l adopte pe cel pe care-l consideră cel 
mai adecvat.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a arătat că a studiat cu 
atenţie cele două propuneri care se referă la comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă şi a propus un aviz de respingere 
pentru Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă (PL.x 273/2009). 

A cerut ca prin măsurile adoptate să se caute stoparea unor 
practici neloiale, a unor păcate aduse odată cu reţelele de 
supermarketuri. 

Domnul deputat Mihai Banu a considerat că trebuie 
manifestată moderaţie în domeniul reglementărilor, trebuie ţinut 
cont de contextul în care-şi desfăşoară activitatea marile lanţuri de 
magazine, dar trebuie luate unele măsuri pentru a mai tempera o 
parte din tendinţele dominatoare ale reţelelor de supermarketuri.  

S-a supus la vot propunerea de aprobare a Propunerii 
legislative „Legea comercializării produselor agroalimentare”. 

Propunerea de aprobare a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 14 voturi pentru. 
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În continuare s-a propus acordarea unui aviz negativ 
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă (PL.x 273/2009). Propunerea de respingere a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 14 voturi pentru propunerea 
de respingere.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
39/2009 privind unele măsuri de creştere a suprafeţei contractate 
pentru irigaţii (PL.x 299/2009). 

S-a propus aprobarea proiectului de lege, în forma adoptată de 
Senat.  

Propunerea de aprobare a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 25 voturi pentru şi 1 abţinere.  

 
 
Preşedinte,                               Secretar,  
Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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