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PROCES VERBAL 

din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2014 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 

de  11, 12 şi 13 martie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 11, 12 şi 

13 martie a.c., din numărul de 21 membri ai Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, 
ne participând la lucrările comisiei:  doamna ministru Pană Adriana-Doina (PSD). 

 
 Lucrările şedinţelor din 11 martie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 11 martie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 

 
 

AVIZE 
 

1. PL-x 46/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale 

2. PL-x 87/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare 

3. PL-x 89/2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a 
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produselor procesate din cereale (PL-x 46/2014), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a 
produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr.225/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul că produsele agricole vegetale 
obţinute după recoltare şi transportate la spaţiile de depozitare ale exploataţiilor 
agricole să fie exceptate de la prevederile alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ 
potrivit căruia vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli se realizează pe baza 
unor documente stabilite, respectiv pentru persoane juridice, contracte de vânzare-
cumpărare şi facturi fiscale, iar pentru persoane fizice, contracte de vânzare-
cumpărare şi borderouri de achiziţii cu regim special (în prezent, sunt exceptate doar 
vânzările de cereale prin comerţul cu amănuntul în unele zone publice, conform 
legii). 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 11 februarie 2014, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare (PL-x 87/2014), ce are ca obiect stabilirea unor măsuri bugetare, în 
sensul suportării de la bugetul de stat a sumelor necesare programelor privind 
combaterea tuberculozei şi malariei, precum şi prin îmbunătăţirea cadrului legislativ 
existent, intervenindu-se asupra mai multor acte normative. De asemenea, prin art. 
VII se propune majorarea salariilor persoanelor implicate în programele operaţionale 
structurale din fonduri europene, la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a 
adoptat proiectul de lege în şedinţa din 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PL-x 
89/2014), ce are ca obiect reglementarea modului de desfăşurare a activităţilor 
economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a 
produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse. Astfel, 
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este prevăzută procedura de obţinere a atestatului de producător, precum şi cea a 
eliberării carnetului de comercializare, printre disfuncţionalităţile constatate în 
aplicarea actelor normative în domeniu, potrivit Expunerii de motive, fiind aceea că 
„O importantă parte a producţiei de legume şi fructe realizată de micii producători 
agricoli în gospodăria proprie este valorificata prin intermediari, în condiţii 
improprii, pe canale comerciale necontrolabile, care eludează legislaţia fiscală, 
creează concurenţa neloială disfuncţionalităţi ale fluxului de marfă către populaţie, 
cu implicaţii asupra preţului produselor la consumatorul final şi asupra veniturilor 
producătorilor agricoli". 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a 
adoptat proiectul de lege în şedinţa din 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
În zilele de 12 şi 13 martie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor 

de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie. 

 
 

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                    Mihai LUPU                           Lucian ŞOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 


