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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 
 

 

 
  
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Propunerii 

legislative privind stabilirea unor măsuri de organizare și de funcționare a 

piețelor volante în orașe, destinate comercializării produselor agricole și 

alimentare, trimisă spre examinare pe fond, Comisiei pentru industrii și servicii 

și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice cu adresa nr.Plx.645/2022 din 17 octombrie 2022. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

 
    PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE, 
   

 
     Sándor Bende       Florin-Ionuț Barbu 

 
 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 28.03.2023 
Nr. 4c-3/669/2022 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
București, 28.03.2023 
Nr. 4c-5/237 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T   C O M U N 

asupra Propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri de organizare 

și de funcționare a piețelor volante în orașe, destinate comercializării 

produselor agricole și alimentare 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu 

Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și de 

funcționare a piețelor volante în orașe, destinate comercializării produselor 

agricole și alimentare, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 645/2022 din 17 octombrie  

2022, înregistrată la Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/669/2022 din 

17 octombrie 2022, iar la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice sub nr.4c-5/592 din 18 octombrie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.914/09.08.2022, avizează negativ 

propunerea legislativă. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.4818/02.08.2022, 

avizează favorabil proiectul de act normativ. 

  Consiliul Concurenței, prin adresa nr.RG/10279/18.08.2022, 

menționează că propunerea legislativă nu conține aspecte care să contravină 
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prevederilor Legii concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  Guvernul României, prin  adresa nr.10449/2022 din 23 septembrie 

2022, nu susține adoptarea propunerii legislative. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 10 octombrie 2022. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea și 

funcționarea piețelor volante în orașe și municipii, în vederea comercializării 

produselor agricole și alimentare, a produselor de uz gospodăresc, tradiționale și 

bio pentru ca producătorii să fie în relații comerciale directe cu consumatorii. 

Potrivit inițiativei, comerțul în piețele volante se realizează în zonele libere, pe 

terenuri proprietate publică sau privată a administrației publice locale sau pe 

terenuri proprietate privată, cu acordul proprietarilor pentru a asigura cadrul 

organizatoric care să se creeze facilități producătorilor agricoli pentru vânzarea 

directă către consumator a produselor agricole și alimentare din producția 

proprie și facilitarea accesului populației din orașe și municipii la produse 

proaspete și de bună calitate, direct de la producători. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice au examinat propunerea legislativă în ședința din data de 07 februarie 

2023, iar membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea 

legislativă în ședința din data 28 martie 2023. 

La lucrările Comisei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice a participat, în calitate de invitat, din partea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Dragoș Costin Telehuz  – 

secretar de stat.  

La lucrările celor două comisii au fost prezenți deputați conform 

listelor de prezență. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
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Deputaților respingerea Propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri de 

organizare și de funcționare a piețelor volante în orașe, destinate 

comercializării produselor agricole și alimentare, din următoarele considerente: 

- propunerea legislativă conduce la un paralelism legislativ, 

domeniul de reglementare fiind deja reglementat de Hotărârea Guvernului 

nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în 

unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- finanțarea unor investiții prin Programul Național de Dezvoltare 

Rurală nu poate face  obiectul reglementării printr-un act normativ național, 

necesitând aprobarea Comisie Europene printr-o Decizie de punere în aplicare. 

  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE,    PREȘEDINTE,   
 

Sándor Bende         Florin-Ionuț Barbu 
 
 
 
 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 
 

    Bogdan Gheorghe Trif             Constantin Bîrcă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela-Patricia Robe     Șef serviciu, Anton Păștinaru 
         Consilier parlamentar, Gabriela Amalia Ciurea 


