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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 17 şi 18 septembrie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
17 şi 18 septembrie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra efectelor Ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr.724/2013 privind atestarea 
produselor tradiţionale. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
(raport; PL.x 89/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (raport; PL.x 366/2014). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 388/2014). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (aviz; PL.x 
395/2014). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 



  

privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice (raport 
înlocuitor; Pl.x  456/2013). 

Lucrările şedinţei din data de 17 septembrie 2014 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbateri asupra efectelor Ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr.724/2013 privind atestarea 
produselor tradiţionale. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
(raport; PL.x 89/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (raport; PL.x 366/2014). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 388/2014). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice (raport 
înlocuitor; Pl.x  456/2013). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, 
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, Ghiveciu Marian, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-
Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu 
Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, 
Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
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Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent 
nemotivat.  

Ca invitaţi au participat; 
-  domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 
- domnul Călin Matieş – preşedinte, Federaţia Producătorilor 

de Produse Tradiţionale din România; 
- domnul Aurel Simion – preşedinte, Asociaţia Producătorilor 

Vâlcea; 
- domnul Eugen Libotean – preşedinte, Asociaţia Maramureş;  
- domnul Dorin Voinea – vicepreşedinte, Asociaţia Alba-

Transilvania; 
- domnul Ionuţ-Criş Sfetcu – vicepreşedinte, Asociaţia 

Câmpulung Moldovenesc; 
- doamna Tatiana Rovinar – preşedinte, Asociaţia 

Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice Hunedoara;  
- doamna Marinela Petran – preşedinte, Asociaţia 

Producătorilor Tradiţionali „Arădeanca”; 
 - doamna Daniela Bangălă – membru, Asociaţia Produse 

Braşovene. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza efectelor Ordinului nr. 724 

din 29 iulie 2013 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
privind atestarea produselor tradiţionale. 

Domnul Cătălin Matieş, preşedinte FPPTR, a afirmat că 
prevederile cuprinse în ordinul nr. 724/2013 sunt convenite cu toţi 
cei care lucrează în domeniul producerii şi comercializării 
produselor tradiţionale, care au fost de acord şi cu limitarea 
cantităţilor care pot fi produse de fiecare producător şi dorinţa celor 
care lucrează în domeniu este ca în procesul de fabricare să fie 
utilizate componente din producţia internă. Şi-a exprimat dorinţa 
perfecţionării cadrului legislativ în care-şi desfăşoară activitatea 
producătorii de produse tradiţionale, care să clarifice şi sancţiunile 
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care pot fi aplicate în vederea respectării cu stricteţe a regulilor 
necesare.  

 Domnul Eugen Libotean, preşedinte, Asociaţia Maramureş, a 
apreciat că limitele impuse cantităţilor zilnice procesate sunt 
realiste şi garantează caracterul tradiţional al produselor realizate.  

Domnul Aurel Simion, preşedinte al A.P. Vâlcea, a cerut ca 
prin actele legislative să se asigure şi protecţia producătorilor de 
produse tradiţionale, precum şi o protecţia intelectuală a mărcilor 
înregistrate de către producătorii tradiţionali. A semnalat că în 
târgurile de produse tradiţionale organizate în Bucureşti cei care 
vând astfel de produse nu sunt producătorii tradiţionali.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Dîrzu, 
Petre Daea, Liviu harbuz care au subliniat necesitatea clarificării şi 
completării cadrului legislativ pentru a fi eliminate deficienţele 
constatate.  

Domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat în MADR, a 
prezentat măsurile pe care ministerul  le are în vedere pentru 
îmbunătăţirea activităţii în domeniul produselor tradiţionale şi a 
afirmat că se va interveni rapid pentru a elimina disfuncţionalităţile. 

În continuare s-a trecut la analiza şi dezbaterea Proiectului de 
Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (PL.x 89/2014). 

În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei.  
De asemenea, au fost amânate pentru o şedinţă viitoare 

dezbaterile asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 
2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL.x 
366/2014) şi Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 388/2014). 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 
(Pl.x  456/2013). 
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În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. S-a 
propus întocmirea unui raport înlocuitor cu amendamente. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 septembrie 
2014, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (aviz; PL.x 
395/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, 
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, Ghiveciu Marian, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-
Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu 
Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, 
Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent 
nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PL.x 
395/2014). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea a fost votată în unanimitate de voturi. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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