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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 23 şi  25 februarie 2016 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23 şi 25 februarie 
2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport înlocuitor 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PLx 742/2015).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea anexei 
nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările 
ulterioare (raport înlocuitor comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Plx 362/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea unui 
sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (raport înlocuitor; Plx 281/2010).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 
în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 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 comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 510/2014).  

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
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destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Plx 
675/2015).  

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului  de Lege pentru completarea Legii 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 673/2015).  

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stabilirea unor 
măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, 
precum şi a produselor lactate (raport; PLx 672/2015). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; PLx 
642/2015).  

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 
797/2015).  

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(raport; Plx 798/2015).  

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(raport; Plx 834/2015).  

Lucrările şedinţei din ziua de 23 februarie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport înlocuitor 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PLx 742/2015).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea anexei 
nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările 
ulterioare (raport înlocuitor comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Plx 362/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea unui 
sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (raport înlocuitor; Plx 281/2010).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 
în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din 
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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 comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 510/2014).  

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii 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; Plx 
675/2015).  

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului  de Lege pentru completarea Legii 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 673/2015).  

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Steriu Andrei-
Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, Bălan 
Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, 
Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin Florin. A 
absentat domnul deputat Constantin Daniel.  

Ca invitaţi au participat: 
- 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 Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Sorin Lazăr – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor; 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- doamna Ileana Popescu – şef serviciu juridic; Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- doamna Dana  Ionescu – director juridic, Agenţia Domeniilor Statului; 
- doamna Daniela Motriuc – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Lucia Smarandache – consilier, Agenţia Naţională de Cadastru 

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

Domnul deputat Nini Săpunaru a informat plenul şedinţei că a fost 
redactată o scrisoare care să-i fie adresată Prim Ministrului Dacian Cioloş, 
pentru a susţine ca, din împrumutul pe care România îl va acorda Republicii 
Moldova, în valoare de 150 mil.euro, aproximativ 20 de mil.euro să fie 
direcţionaţi către agricultură, având în vedere importanţa şi ponderea acestui 
sector în economia Moldoveni. 

Au urmat dezbateri. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PLx 
742/2015).  

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că sunt amendamente. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a propus acordarea unui vot favorabil. 
S-a supus votului propunerea de a se întocmi un raport favorabil. Propunerea a 
fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la analiza Propunerii legislative pentru modificarea anexei nr.3 
şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu 
Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare 
(Plx 362/2013). 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi a propus acordarea unui vot favorabil. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a precizat că toate aspectele legate de 
această retrocedare au fost clarificate şi propunerea legislativă poate să-şi 
urmeze cursul.  

Doamna Dana Ionescu, director juridic în ADS – a cerut amânarea 
analizei pentru o săptămână, pentru că ADS administrează terenurile şi vrea să 
vină cu unele clarificări.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că punctele de vedere ale 
ADS pot fi susţinute la Comisia juridică, unde propunerea legislativă va fi 
analizată.  

Domnul deputat Petre Daea – a cerut să se acorde un vot favorabil.  
S-a supus la vot propunerea de a se întocmi o notă de menţinere a 

raportului înlocuitor. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea 

unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
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exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (Plx 281/2010).  

Domnul deputat Ion Bălan – a precizat că propunerea legislativă a fost 
analizată în subcomisia creată în acest scop. A cerut ca amendamentele să fie 
adoptate aşa cum au fost formulate şi să fie analizate.  

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Petre Daea, George 
Scarlat, Marin Anton, Ioan Munteanu, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Nechita 
Stelian Dolha, Ion Bălan care au formulat observaţii şi amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că procesul de elaborare a 
propunerii legislative a fost unul îndelungat, în care au fost consultate asociaţii 
ale producătorilor de vin. Trebuie să se ţină cont şi de situaţia actuală, de 
nevoia de asociere a viticultorilor şi de crearea unui cadru organizatoric care să 
ducă la îmbunătăţirea activităţii în sectorul vie-vin.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu – a susţinut că asocierea va duce şi la 
crearea unor condiţii mai bune pentru desfăşurarea procesului de reconversie a 
plantaţiilor vinicole.  

S-a propus întocmirea unui raport favorabil, cu amendamente. 
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 32 de voturi pentru şi 1 
abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru 
completarea art.4 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 (Plx 
510/2014).  

Domnul deputat Zisu Stanciu, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei 
şi formarea unei subcomisii care să lucreze la finalizarea propunerii legislative. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Membrii comisiei au aprobat, în unanimitate, amânarea analizei asupra  
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 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 (Plx 675/2015) şi Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură (PLx 673/2015).  

Începând cu ora 1400, membrii comisiei au dezbătut în şedinţă următoarea 
ordine de zi: 
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 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stabilirea unor 
măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, 
precum şi a produselor lactate (raport; PLx 672/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; PLx 
642/2015).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 
797/2015).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(raport; Plx 798/2015).  

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(raport; Plx 834/2015).  

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 Florin Căpăţână – vicepreşedinte, Asociaţia Marilor Reţele 

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

Comerciale din România; 
- domnul Aurel Tănase – director general, Organizaţia Interprofesională 

pentru Produse Agroalimentare, Sectorul Legume-Fructe; 
- domnul Vlad Gheorghe - preşedinte, Organizația Națională 

Interprofesională PRODCOM Legume-Fructe; 
- domnul Dorel Secară – vicepreşedinte, Federaţia Crescătorilor de 

Bovine din România; 
- domnul Ioan Ladoşi – preşedinte, Asociaţia Producătorilor de Carne de 

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

Domnul deputat Tinel Gheorghe –a arătat că, având în vedere 
componenţa delegaţiei AMRCR, a ajuns la concluzia că marile reţele de 
magazine nu acordă atenţia necesară analizei din comisie. A cerut să se discute 
în şedinţă despre siguranţa cetăţeanului şi despre evoluţia preţurilor, care nu a 
fost satisfăcătoare după reducerea TVA la alimente.  

Domnul Marin Anton – a criticat  faptul că producătorii români nu sunt 
acceptaţi cu produsele lor pe rafturile supermarketurilor. Sănătatea 
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consumatorului este pusă în pericol. Lipseşte noţiunea de produs proaspăt. Sunt 
multe produse de slabă calitate sau periculoase din cauza prezenţei pesticidelor. 
A criticat modul în care se formează preţurile.  

Domnii deputaţi George Scarlat, Marian Avram, Petre Daea, Ioan Dîrzu, 
Zisu Stanciu, Nechita-Stelian Dolha, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, 
Toader Dima au subliniat necesitatea revizuirii şi modificării legislaţiei în 
domeniul analizat, pentru ca producătorii români să poată fi prezenţi cu 
produsele lor în marile reţele de magazine, să beneficieze de un tratament 
corect în comparaţie cu producătorii străini.  

S-a pus problema clarificării aspectelor legate de etichetarea produselor, 
de existenţa produselor sub marcă proprie ale supermarketurilor şi de calitatea 
raporturilor între marile magazine şi fermierii români.  

Domnul Ion Ladoşi, preşedinte al APCPR – a prezentat pericolele pentru 
producătorii români de carne de porc, care se află într-o  situaţie bizară, fiind 
nevoiţi să încalce legea şi să vândă sub preţul de producţie.  

Domnul Dorel Secară – a prezentat greutăţile cu care se confruntă 
producătorii de carne de vită şi cei de lapte şi a înaintat comisiei un set de 
propuneri care să fie luate în calcul pentru modificarea legislaţiei, în principal a 
Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.  

Domnul Achim Irimescu, ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale a 
subliniat importanţa activităţii de control pe care trebuie să o desfăşoare 
instituţiile cu atribuţii cum sunt ANSVSA, Direcţia Vămilor ş.a. 

În condiţiile în care sunt greutăţi legate de contextul internaţional, trebuie 
mare atenţie în modul în care se desfăşoară activitatea pe plan intern. Piaţa 
unică europeană poate crea mari greutăţi producătorilor care nu se pot adapta 
condiţiilor.  

Ajutoarele de criză, cum au fost cele 11.000.000 euro nu pot fi 
hotărâtoare.  

Trebuie văzut şi programul de funcţionare a supermarketurilor, care 
trebuie să fie alături de producătorii români.  

La noi, din păcate, lăsăm lucrurile să curgă şi fiecare se descurcă aşa cum 
poate. Este nevoie de aplicarea legii.  

Unele industrii trebuie regândite. La carnea de porc trebuie asigurate 
fermele de reproducţie.  

Subvenţia pentru bunăstarea animalelor a dispărut, pentru că producţia s-
a dus atât de jos încât nu se mai regăseşte.  

Domnul Florin Căpăţână, vicepreşedinte AMRCR – a prezentat poziţia 
organizaţiei şi a susţinut că vor face eforturi pentru a trece peste această 
perioadă care este foarte grea pentru a găsi soluţii împreună.  

S-a hotărât constituirea unei subcomisii, formată din domnii deputaţi 
Petre Daea, Valeriu-Andrei Steriu, George Scarlat, Ioan Dîrzu, Marin Anton, 
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Tinel Gheorghe, Liliana Ciobanu care să lucreze la propunerile de îmbunătăţire 
a legislaţiei în domeniul comercializării produselor alimentare.  

Lucrările şedinţei din ziua de 25 februarie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stabilirea unor 
măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, 
precum şi a produselor lactate (raport; PLx 672/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; PLx 
642/2015).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 
797/2015).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(raport; Plx 798/2015).  

5. Dezbaterea şi analiza 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 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Steriu 
Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, 
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, 
Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin Florin. A 
absentat domnul deputat Constantin Daniel.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

În timpul lucrărilor au fost studiate propunerile formulate pentru 
îmbunătăţirea proiectelor de lege supuse dezbaterii. S-a hotărât ca analiza să fie 
continuată într-o şedinţă viitoare a comisiei.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 


	- doamna Lucia Smarandache – consilier, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
	- domnul Florin Căpăţână – vicepreşedinte, Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România;
	- domnul George Bădescu – consilier, Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România;
	- domnul Aurel Tănase – director general, Organizaţia Interprofesională pentru Produse Agroalimentare, Sectorul Legume-Fructe;
	- domnul Vlad Gheorghe - preşedinte, Organizația Națională Interprofesională PRODCOM Legume-Fructe;
	- domnul Dorel Secară – vicepreşedinte, Federaţia Crescătorilor de Bovine din România;
	- domnul Ioan Ladoşi – preşedinte, Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România.
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