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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 19.02.2020
Nr. 4c-5/67 

 
SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 4, 5 și 6  februarie  2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5  
și 6  februarie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (raport: Plx. 411/2016). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței  Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 
52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor 
lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale 
neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar (raport: PLx. 
536/2019). 

3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
pct. 2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea Anexei nr. 2, 
precum și pentru modificarea pct. 5 din Anexa nr. 3 din Legea 
vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 466/2019). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
pct.6 de la litera B din Anexa nr. 1, precum și pentru completarea 
Anexei nr. 2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 629/2019). 
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5.Analiza situației privind activitatea desfășurată de către Casa 
de Comerț Agroalimentar – UNIREA SA. 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru asigurarea 
condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul 
transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar (PLx 
637/2019). 

Lucrările şedinţei din ziua de 4 februarie 2020 au avut 
următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (raport: Plx. 411/2016). 
 2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței  Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 
52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor 
lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale 
neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar (raport: PLx. 
536/2019). 
 3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
pct. 2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea Anexei nr. 2, 
precum și pentru modificarea pct. 5 din Anexa nr. 3 din Legea 
vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 466/2019). 
 4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
pct.6 de la litera B din Anexa nr. 1, precum și pentru completarea 
Anexei nr. 2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 629/2019). 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă,  Nicolae Daniel 
Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 
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 Domnii deputați  Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la 
dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și  Nechita-Adrian Oros 
(înlocuit la dezbateri de domnul deputat Mihăiță Găină) au fost 
absenți. 

Au participat ca invitați: 
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
În deschiderea ședinței domnul președinte Stănescu a supus 

atenției membrilor Comisiei propunerea domnului deputat Sorinel-
Marian Vrăjitoru de a adresa o  invitație doamnei Camelia-Maria 
Procop,  director general  al Agenției Domeniilor Statului pentru a 
participa la lucrările Comisiei.  

De asemenea, domnul deputat Nicolae Daniel Popescu a 
solicitat prezența la Comisie a reprezentanților apicultorilor, dar și a 
reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
pentru a dezbate  impactul utilizării insecticidelor care conţin 
substanţe active din grupa neonicotinoidelor asupra populaţiilor de 
albine. 

Ambele propuneri au fost adoptate de membrii   Comisiei 
urmând ca în cel mai scurt timp acestea să se regăsească pe ordinea 
de zi a Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (Plx. 411/2016). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca obiect de 
reglementare completarea unor prevederi din Legea nr.321/2009, în 
sensul introducerii unor reguli care să asigure accesul pe piaţă al 
tuturor producătorilor locali, zonali şi naţionali, reapariţia pe piaţă a 
produselor româneşti, precum şi readucerea preţurilor la un nivel 
decent (Plx. 411/2016). 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al propunerii 
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legislative  mai sus menționate  a fost desemnat domnul deputat  
Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente. 
 Lucările au continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 10/2019 pentru 
modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății anuale a 
cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile 
profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol 
și agroalimentar. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, tacit,  în condiţiile art.115 alin.(5) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată și are ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr.52/2015, în sensul în care 
decontarea anuală a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru 
organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din 
sectorul agricol şi agroalimentar să se efectueze după ce acestea au 
achitat contravaloarea cotizaţiilor anuale, respectiv a serviciilor 
lingvistice şi participă la fiecare acţiune desfăşurată la nivelul 
structurilor europene, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PLx. 536/2019). 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al 
proiectului de lege  mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Vasile Gudu. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative pentru abrogarea pct. 2 de la litera A din Anexa nr. 1, 
pentru completarea Anexei nr. 2, precum și pentru modificarea pct. 5 
din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic 
nr. 407/2006 (Plx. 466/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.407/2006, în 
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vederea protejării speciei capra neagră. Inițiativa legislativă a fost 
repartizată și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic sesizată, de 
asemenea în fond. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al 
propunerii legislative  mai sus menționate  a fost desemnat domnul 
deputat  Emanuel-Iuliu Havrici. 
 În absența reprezentanților Ministerului Apelor și Pădurilor 
dezbaterea inițiativei legislative a fost amânată. 
 Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru 
abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum și pentru 
completarea Anexei nr. 2 din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (PLx. 629/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, tacit,  în condiţiile art.115 alin.(5) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată și are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.407/2006, în 
vederea protejării speciei ciocârlia de câmp. Proiectul de lege a fost 
repartizat și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic sesizată, de 
asemenea în fond. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al 
proiectului de lege  mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Tinel Gheorghe. 
 În absența reprezentanților Ministerului Apelor și Pădurilor 
dezbaterea proiectului de lege a fost amânat. 
  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5  februarie 
2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Analiza situației privind activitatea desfășurată de către Casa 
de Comerț Agroalimentar – UNIREA SA. 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
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Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă,  Nicolae Daniel 
Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 

Domnii deputați  Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la 
dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și  Nechita-Adrian Oros 
(înlocuit la dezbateri de domnul deputat Mihăiță Găină) au fost 
absenți. 

Au participat ca invitați: 
-domnul Florian Emil Dumitru, secretar de stat Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Marian Irinei, consilier Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Mihai Ionescu, consilier Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Decebal Ștefăniță Pădure, președinte Asociația pentru 

Promovarea Alimentului Românesc; 
-domnul Adrian Izvoranu, fost director executiv Casa Română 

de Comerț Agroalimentar UNIREA. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
Încă de la începutul întâlnirii domnul președinte a subliniat 

faptul că este o ședință informală și i-a dat cuvântul domnului Adrian 
Izvoranu. 

Domnia sa a precizat următoarele: Casa Română de Comerț 
Agroalimentar – UNIREA SA este o companie națională, înființată 
în baza Hotărârii de Guvern nr.933/2018, cu scopul de a realiza un 
mecanism comercial funcțional care să conducă la valorificarea 
superioară a resurselor și producției agricole naționale putând 
desfășura complementar și activități conexe în vederea îndeplinirii 
obiectului principal de activitate. Scopul Societății Naționale „Casa 
Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” – S.A. îl constituie, în 
principal, organizarea și desfășurarea comerțului cu ridicata și cu 
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amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu 
mărfuri agricole: cereale, legume-fructe, carne, lactate, ouă și alte 
produse, precum și operațiuni de import-export cu această categorie 
de mărfuri agricole. 

În acest scop, domnia sa a răspuns invitației adresată de 
reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de a 
găsi o soluție pentru cei aproximativ 2 milioane de potențiali mici 
producători care nu au beneficiat de nici un sprijin de la stat, și care 
nu aveau unde să-și valorifice produsele. Activitatea economică 
desfășurată în scurtul timp din 1 august 2019 până în 31 octombrie 
2019 a consumat 7-8% din capitalul pus la dispoziția companiei.  

Domnul secretar de stat Emil Dumitru a prezentat datele 
rezultate în urma controlului declanșat pentru verificarea modului în 
care a fost cheltuită suma de 93 de milioane de lei alocată de la 
bugetul satului pentru funcționarea Casei Române de Comerț 
Agroalimentar – UNIREA și anume 3 milioane 77 mii 733,80 lei au 
fost cheltuieli de personal, iar veniturile obținute au fost în cuantum 
de 829.07,78 lei, având o cifră de afaceri de 259.340 lei. 

Domnul deputat Dănuț Păle a întrebat dacă componența 
Consiliului de Administrație a fost una inspirată, întrucât directorul 
executiv se supune deciziilor Consiliului de Administrație. 

Domnul Emil Dumitru a concluzionat că a fost distrus un 
concept, din cauza unui prost management. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6   februarie  
2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru asigurarea 
condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul 
transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar (PLx 
637/2019). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici,  Nicu Niţă,  Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin 
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Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Domnii deputați  Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar 
(concediu medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian 
Buican) și  Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri de domnul 
deputat Mihăiță Găină)  au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 
-domnul Csutak Laszlo Nagy, vicepreședinte Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-doamna Adina Ciurea, șef serviciu Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-doamna Georgeta Bogdan consilier superior Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Mihai Neagu, consilier superior Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Cristian Dobrițoiu, consilier juridic Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor; 
-domnul Radu Cristian,  prim adjunct Inspector general 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; 
-doamna Mary Pană, președintele  Asociației Crescătorilor și 

Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine (ACEBOP). 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Dănuț 

Păle, vicepreședintele Comisiei. 
Au urmat dezbateri generale. 
 
                               PREŞEDINTE, 

Alexandru Stănescu 
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