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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind 
stabilirea unor măsuri de  organizare şi funcţionare a pieţelor volante 
mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare , transmisă cu 
adresa nr. Plx.799/2015  din 9 noiembrie  2015 şi înregistrată cu nr.4c-
4/562 din 10 noiembrie 2015 respectiv nr.4c- 3/343 din 10 noiembrie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a respins propunerea 
legislativă  în şedinţa din 3 noiembrie 2015 . 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României,republicată şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La întocmirea prezentului raport comun s-a avut în vedere: 
- avizul  negativ al Consiliului Legislativ, (nr. 654 din 22. 06.2015).  
- avizul negativ  al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr. Plx. 

799 din 8 decembrie 2015). 
-Punctul de vedere negativ al Guvernului (adresa DPSG nr. 

1452/16.09.2015). 
Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare organizarea şi 

funcţionarea pieţelor volante mobile de comercializare a produselor 
agricole şi alimentare, direct de către producători, scopul 
reglementării fiind de a asigura cadrul organizatoric care să creeze 
facilităţi producătorilor agricoli pentru vânzarea directă către 
consumatori a produselor agroalimentare din producţia proprie cu 



 

garantarea securităţii, trasabilităţii şi siguranţei produselor 
alimentare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  şi Comisia pentru industrii şi servicii 
au examinat propunerea legislativă sus-menţionată în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 8 decembrie  2015. 

Din numărul total de 18 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii,  
au participat la dezbateri 17 deputaţi. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 9 februarie 
2016. 

Din numărul total de 35 membri ai Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,  au participat la dezbateri 
33 deputaţi. 

 La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în 
conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Daniel  Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi doamna Vasilica Baciu – şef serviciu, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

În urma examinării propunerii legislative membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea  propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri de  
organizare şi funcţionare a pieţelor volante mobile pentru comercializarea 
produselor agroalimentare, întrucât, în legislaţia în vigoare există un act 
normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea pieţelor volante 
destinate exercitării comerţului cu amănuntul şi prestării de servicii de către 
producători, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 
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