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AVIZ
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009
privind comercializarea produselor comerciale
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, care este
sesizată în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale, transmisă cu adresa nr. P.l.x.
467 din 17 octombrie 2016, înregistrată sub nr.4c-3/415 din 18 octombrie 2016.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.316/06.04.2016, avizează favorabil
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri.
Senatul, în şedinţa din 10 octombrie 2016, a respins propunerea legislativă.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unor
prevederi de susţinere a producătorilor locali de produse agricole, în acest sens atribuindu-se
comercianţilor unele obligaţii speciale, astfel: serviciile, discounturile şi orice ale obligaţii
cerute de către comercianţi producătorilor români de produse alimentare nu pot depăşi 5% din
valoarea mărfurilor comercializate. Comercianţii sunt obligaţi să asigure producătorilor
români de produse alimentare, spaţii de expunere şi vânzare de cel puţin 50% din suprafaţa
existentă folosită pentru comercializarea alimentelor, iar minimum 20%, din aceste spaţii să
fie alocate către toţi producătorii locali, excepţie făcând lunile de iarnă când fructele şi
legumele de import pot reprezenta maximum 70% din ofertă.
Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din 25
octombrie 2016.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
negativă a propunerii legislative.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
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