
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Camera Deputaţilor  

 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice 

 Bucureşti,  30.01.2012 
 

 Nr.24/14 

 
PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 25 şi 26 ianuarie 2012 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25 şi 26 
ianuarie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 
637/2011). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea art.24 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi a Legii poliţiei locale 
nr.155/2010 (aviz; Pl.x 633/2011). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern (aviz; PL.x 
734/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 25 ianuarie 2012 au început la ora 
930 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 637/2011). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii Legislative pentru modificarea 
şi completarea art.24 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi a Legii poliţiei locale 
nr.155/2010 (aviz; Pl.x 633/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la analiza şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 637/2011). 

Domnul deputat Mircia Giurgiu, în calitate de iniţiator, a prezentat 
proiectul de lege şi a susţinut că acesta are drept scop exceptarea de la 
plata accizelor a producţiei de vin realizate de micii producători care 
obţin în medie mai puţin de 1000 de hl pe an, precum şi a producţiei de 
ţuică şi rachiu din fructe, destinate doar consumului propriu, în limita 
cantităţii de 250 litri/an. 

Domnia sa a argumentat că prin promovarea propunerii legislative 
se arată faptul că ţuica şi rachiul din fructe sunt produse tradiţionale 
româneşti care, dacă sunt destinate consumului propriu, nu pot aduce 
nici un fel de venit la bugetul de stat, ele nefiind comercializate.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
avizarea negativă a proiectului de lege. Propunerea de avizare negativa a 
fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 22 voturi pentru şi 5 voturi 
împotrivă. 

În continuare, s-a trecut la analiza şi avizarea Propunerii 
Legislative pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, 
precum şi a Legii poliţiei locale nr.155/2010 (Pl.x 633/2011). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a precizat 
că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art. 24 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi a art. 9 din Legea poliţiei 
locale nr. 155/2010, în sensul atribuirii către poliţia locală a 
competenţelor privind respectarea prevederilor legale privind 
contravenţiile silvice. 

Domnia sa a arătat că pentru anumite motive, precizate în adresa 
înaintată Senatului, Guvernul nu susţine această propunere legislativă şi 
cere ca avizul pe care comisia de agricultură îl va acorda să fie unul 
negativ.  

S-a propus avizarea negativă a propunerii legislative. Propunerea 
de avizare negativă a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 21 de 
voturi pentru şi 6 voturi împotriva avizării negative.   
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 ianuarie 2012, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern (aviz; PL.x 
734/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la analiza şi avizarea Proiectului de Lege privind 
reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern (PL.x 
734/2011). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de iniţiator, a prezentat 
proiectul de lege şi a precizat că propunerea legislativă reglementează 
cadrul legal privind marketingul substituenţilor de lapte matern, precum 
şi practicile aferente acestuia. 

Textul iniţiativei este structurat în 11 capitole care reglementează 
aspectele principale privind informarea şi educaţia şi cuprinde măsuri 
vizând publicul, gravidele şi mamele cu sugari sau de copii de vârstă 
mică, măsuri în cadrul sistemului de sănătate, personalul de marketing, 
precum şi măsuri vizând etichetarea produselor. Domnia sa a precizat că 
Guvernul susţine adoptarea acestei propuneri, sub rezerva însuşirii 
observaţiilor din punctul de vedere al Guvernului. A propus avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. Propunerea a fost votată cu majoritate. 
S-au înregistrat 25 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.    

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
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