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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 26.04.2016 
             Nr.4c-4/250 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei din zilele de 19 şi 21 aprilie 2016 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19 şi 21 
aprilie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PLx108/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx 92/2016). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; 
PLx 642/2015), Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; 
Plx 798/2015), Propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 
797/2015) şi a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; 
Plx 834/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 19 aprilie 2016 au avut următoarea 
ordinea de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; 
PLx 642/2015), Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
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Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; 
Plx 798/2015), Propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 
797/2015) şi a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; 
Plx 834/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PLx108/2011). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 membri ai Comisiei. 
A absentat domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Achim Irimescu - ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;  
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Emil Florian Dumitru – preşedinte, Federaţia Naţională 

PRO AGRO; 
- domnul Ştefan Decebal Pădure – vicepreşedinte, Federaţia 

Naţională PRO AGRO; 
-  domnul Ovidiu Gheorghe – director, Patronatul Naţional al Viei şi 

Vinului; 
- domnul Aurel Tănase - director general, Organizaţia 

Interprofesională pentru Produse Agroalimentare, Sector Legume Fructe; 
- domnul Ilie Van – preşedinte, Uniunea Crescătorilor de Păsări din 

România; 
- domnul Vladimir Mânăstireanu – director executiv, Asociaţia 

Română a Cărnii; 
- domnul Sorin Minea – preşedinte,  ROMALIMENTA; 
- domnul Mihai Vişan – director executiv, ROMALIMENTA; 
- domnul Feliciu Paraschiv – director general, PACO PRODSERV 

SRL; 
- domnul Dorin Cojocaru – preşedinte, Asociaţia Patronală Română 

din Industria Laptelui; 
- domnul Florin Căpăţână – vicepreşedinte, 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 şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (PLx 642/2015), Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (Plx 798/2015), Propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Plx 797/2015) 
şi a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Plx 834/2015). 

Domnul Achim Irimescu, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale a 
afirmat că susţine proiectul de modificare a Legii nr.321/2009 pentru că 
scopul final este asigurarea unor relaţii mai bune pe lanţul alimentar. 

Trebuie să fim atenţi – un astfel de proiect de lege trebuie să 
reglementeze activitatea pe lanţul alimentar. 

În ceea ce priveşte concurenţa, au fost făcute unele concesii. Aşa 
cum, la lapte, s-a permis ca o organizaţie să negocieze preţul. 
Consumatorul să nu fie afectat, producătorul să nu fie afectat şi tot lanţul 
alimentar să funcţioneze bine. S-a agravat situaţia pe piaţa laptelui, a cărnii 
de porc şi pe piaţa fructelor. 

Sunt aici toţi partenerii sociali, şi toate părţile sunt bine reprezentate. 
Acordul interprofesional, ca definiţie, este dat în alte acte legislative. 

Mi-aş fi dorit să avem mai multe organizaţii profesionale, care au un rol 
determinant. A cerut să se facă o bună definiţie a termenilor utilizaţi. 

Au urmat dezbateri. Domnii deputaţi George Scarlat, Constantin 
Dascălu, Marin Anton, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Ion Tabugan au 
subliniat că, prin forma finală a actului normativ trebuie să fie 
reglementate relaţii corecte între producători şi marile lanţuri de magazine, 
iar beneficiarul final să fie consumatorul român. 

Reprezentanţii producătorilor de carne din România au cerut ca 
aspectele legate de etichetare să fie foarte bine analizate, pentru a se evita 
o suprareglementare, în condiţiile în care, oricum, ei respectă 
regulamentele europene în vigoare. 

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost aprobate în 
unanimitate.  

În ansamblu, Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (Plx 798/2015) a fost aprobată în unanimitate, urmând a se 
întocmi un raport de adoptare, cu amendamente. 

Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, ca Proiectul de Lege 
pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (PLx 642/2015), Propunerea legislativă pentru completarea 
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Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Plx 
797/2015), Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Plx 834/2015) 
să fie respinse. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PLx108/2011). 

Domnul deputat Ion Tabugan a prezentat proiectul de lege şi a 
propus respingerea acestuia. 

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 21 aprilie 2016, având 

următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx 92/2016). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei. A absentat domnul deputat Daniel Constantin. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Plx 
92/2016). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a cerut respingerea acesteia. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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