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PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei din zilele de 23 şi  24 martie 2016 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23 şi 24 martie 2016, 
având următoarea ordine 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 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 23 martie 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 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). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 membri ai Comisiei. A 
absentat domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat Dumitru-
Verginel Gireada a fost înlocuit de domnul deputat Horia Răzvan Mironescu, 
domnul deputat Ioan Cristian Chirteş a fost înlocuit de Gheorghe Ialomiţianu, 
domnul deputat Nechita Stelian Dolha a fost înlocuit de doamna Maria 
Grecea, doamna deputat Viorica Marcu a fost înlocuită de doamna deputat 
Ana Lucia Varga şi domnul deputat Florin-Cătălin Teodorescu a fost înlocuit 
de domnul deputat Virgil Guran.  
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Au participat ca invitaţi: 
- 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 Sorin Lungu – inspector concurenţă, Consiliul Concurenţei; 
- domnul Florin Capaţînă – vicepreşedinte, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România;  
- domnul George Bădescu – consilier, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România;  
- domnul Emil Florian Dumitru – preşedinte,  Federaţia PROAGRO; 
-  domnul Decebal Pădure – vicepreşedinte, Federaţia PROAGRO; 
- domnul Claudiu Frânc – preşedinte, Federația Crescătorilor de Bovine 

din România; 
- domnul Dorin Cojocaru – preşedinte,  Asociaţia Patronală Română din 

Industria Laptelui.  
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele Comisiei. 
Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei - a prezentat o 

notă adresată biroului comisiei pentru agricultură prin care Grupul 
Parlamentar al UNPR aduce la cunoştinţa membrilor comisiei că s-a hotărât 
ca în funcţia de vicepreşedinte al comisiei, deţinută până acum de domnul 
deputat Andrei-Valeriu Steriu, să fie ales domnul deputat Ion Tabugan, 
deputat UNPR. Această schimbare a fost cerută de domnul deputat Andrei-
Valeriu Steriu care îndeplineşte alte activităţi pentru care a fost desemnat pe 
perioada campaniei electorale viitoare. S-a supus la vot propunerea 
prezentată. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

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 deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectele de lege 
şi a precizat că proiectul de raport a fost întocmit în urma numeroaselor 
dezbateri organizate în subcomisia care a lucrat în perioada anterioară. 

Domnul deputat Marin Anton – a afirmat că este şi iniţiator al unei 
propuneri legislative ce vizează schimbări la Legea nr. 321/2009 şi doreşte ca 
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prin modificările propuse să se asigure prezenta produselor româneşti în 
supermarketuri şi o legătură mai bună cu producătorii români.  

Domnul Emil Florian Dumitru, preşedinte PROAGRO – a reamintit 
greutăţile pe care producătorii români le întâmpină atunci când vor să-şi 
valorifice produsele prin intermediul supermarketurilor.  

Domnul Virgil Guran – a arătat că produsele româneşti pătrund foarte 
greu în marile reţele de magazine şi a cerut ca instituţiile statului să verifice 
modul în care sunt evidenţiate operaţiunile financiare derulate de marile 
magazine.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că sunt cinci proiecte de 
lege care au fost analizate împreună şi că s-a urmărit clarificarea atât a unor 
termene legate de relaţiile dintre marile magazine şi producătorii români, cât 
şi îmbunătăţirea relaţiilor între toate părţile implicate.  

Domnul deputat Horia Răzvan Mironescu – a cerut să se aibă în vedere 
combaterea evaziunii fiscale la importul de legume - fructe. 

A  afirmat că sunt mari diferenţe între marile magazine şi mărfurile din 
pieţele din sectorul 6 şi a cerut ca tot ceea ce se va stabili să vină în avantajul 
consumatorilor.  

Domnul deputat Petre Daea – a cerut să fie clarificate noţiunile cu care 
se operează în textul legii şi să fie făcute corelaţiile necesare ale sancţiunilor 
prevăzute cu articolele la care acestea fac referire.  

Domnul Claudiu Frânc, preşedinte al FCBR – a mulţumit pentru 
sprijinul pe care membrii comisiei l-au dat la apariţia legii etichetării 
produselor lactate şi a prezentat unele dintre revendicările pe care fermierii le 
formulează în aceste zile.  

În ziua de 23 martie 2016, membrii comisiei s-au întâlnit cu 
reprezentanţi ai crescătorilor de animale.  

Au participat la întâlnire:  
- 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 PROAGRO; 
- domnul Claudiu Frânc – preşedinte, Federația Crescătorilor de Bovine 

din România. 
- domnul Ştefan Muscă – vicepreşedinte, Federația Crescătorilor de 

Bovine din România; 
Domnul Radu Moldovan – vicepreşedinte, Federația Crescătorilor de 

Bovine din România; 
- domnul Vladimir Mînăstireanu – director executiv, Asociaţia Română 

a Cărnii; 
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- domnul Costin Bădilă – vicepreşedinte, Asociaţia Producătorilor de 
Carne de Porc din România;  

- domnul Călin Matieş – preşedinte, Federaţia Producătorilor 
Tradiţionali;  

- domnul Aurel Simion – vicepreşedinte, Federaţia Producătorilor 
Tradiţionali;  

- domnul Mirel Lascu – vicepreşedinte, Asociaţia Producătorilor 
Tradiţionali Vâlcea; 

- domnul Vlad Gheorghe – preşedinte, PRODCOM; 
- domnul Aurel Tănase – preşedinte, Organiza Interprofesională pentru 

Produse Agroalimentare; 
- domnul Dumitru Ardelean – vicepreşedinte, Federaţia Oierilor de 

Munte; 
- domnul Eugen Gonţea – preşedinte, Federaţia Oierilor de Munte; 
- domnul Mihai Bubuţanu – preşedinte, Cooperativa Moldova – Nord 

Est; 
- domnul Edved Moise – fermier, Covasna; 
- domnul Virgil Baciu – fermier, Comuna Corbi, judeţul Argeş. 
Domnul Claudiu Frânc, preşedinte al FCBR – a prezentat revendicările 

cu care fermierii s-au prezentat la mitingul organizat  la Bucureşti în data de 
23 martie 2016 şi a cerut sprijinul comisiei pentru rezolvarea cererilor 
reprezentanţilor fermierilor. 

Principalele cereri se referă la prorogarea termenului de transformare a 
asociaţiilor în cooperative sau grupuri de producători, modificarea graficului 
de implementare a modulelor de plăţi pentru plata ANTZ pentru bovine şi 
ovine, suspendarea pentru un an a prevederilor legii nr. 17 din 2014, legea 
vânzării pământurilor către străini, timp în care să se modifice prevederile 
legii, continuarea de urgenţă şi implementarea în maximum o lună a 
modificărilor legislative în sectorul laptelui, eliminarea taxei pe ambalaje, 
asigurarea controlului sanitar veterinar real la carnea de porc şi animalele vii 
provenite din comerţul intracomunitar şi export, introducerea de urgenţă în 
strategia pe programul LIDER a incubatoarelor de afaceri pentru procesarea 
producţiei agricole şi a vânzării pe lanţ scurt a produselor, alte măsuri de 
sprijinire a fermierilor.  

Domnii deputaţi Nini Săpunaru, George Scarlat, Daniel Constantin au 
subliniat aspectele legate de buna colaborare a membrilor comisiei cu 
reprezentanţii tuturor organizaţiilor care reprezintă interesele fermierilor 
români şi au prezentat măsuri pentru analizarea şi rezolvarea propunerilor 
formulate de fermieri.  

S-a hotărât ca prima întâlnire de lucru să se desfăşoare în ziua de 29 
martie 2016. 
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Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 24 martie 2016, având 
următoarea ordine 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 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). 

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

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

Au continuat dezbaterile asupra proiectelor de lege aflate pe ordinea de 
zi.  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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