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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28 şi 30 
aprilie 2015, având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor 
(republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea 
animalelor sălbatice în circuri (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 220/2015). 
 2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii pomiculturii nr.348/2003 (raport; PL.x 271/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind prima 
intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 334/2015). 

 4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative  privind  solicitarea, 
constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în 
cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, 
respectiv abrogarea unor acte normative (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; Pl.x 204/2015).  
 5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii; Pl.x 344/2015). 
 6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea 
produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză (raport; Pl.x 
342/2015) 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Art.39, Art.293 şi Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
(aviz; Pl.x 339/2015). 
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 8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 171/2015). 

 9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013 (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 288/2015). 
 10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2014 (raport; PL.x 279/2015). 

11. Dezbateri privind evoluţia preţurilor în hipermarketuri.  
Lucrările şedinţei din data de 28 aprilie 2015 au avut următoarea 

ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 

art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor 
(republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea 
animalelor sălbatice în circuri (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 220/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii pomiculturii nr.348/2003 (raport; PL.x 271/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind prima 
intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 334/2015). 

 4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative  privind  solicitarea, 
constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în 
cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, 
respectiv abrogarea unor acte normative (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; Pl.x 204/2015).  

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii; Pl.x 344/2015). 
 6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea 
produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză (raport; Pl.x 
342/2015) 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 171/2015). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013 (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 288/2015). 
 9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2014 (raport; PL.x 279/2015). 
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10. Dezbateri privind evoluţia preţurilor în hipermarketuri.  
Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 

comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Mocanu Vasile a lipsit motivat, fiind în concediu 
medical.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Ioan Uţiu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ioan Fetea – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de 

Albine din România; 
- doamna Gabriela Marchiş – director, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- domnul Cristian Uţă – şef departament, Registrul Auto Român; 
- domnul Remus Cernea – deputat; 
- doamna Codruţa Paliu – consilier afaceri europene, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cornel Panda – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Dana Chircă – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Luminiţa Lupu – consilier, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- doamna Cristina Măciucă – consilier juridic, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- domnul Anghel Gheorghe – consilier, Ministerul 

Transporturilor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia 
animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice 
folosirea animalelor sălbatice în circuri (Pl.x 220/2015). 

Domnul deputat Remus Cernea, iniţiator al proiectului de lege a 
prezentat expunerea de motive şi a subliniat că legea pe care a propus-o 
este o lege morală, care are legătură cu eliminarea unor animale care 
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sunt înfometate, sunt supuse la rele tratamente, cum sunt cele care 
privesc utilizarea de electroşocuri, tratamente care provoacă suferinţe 
cumplite în scopul de a-i distra pe alţii. Animalele sunt victimele unor 
torturi la care sunt supuse pe parcursul întregii lor vieţi.  

Legea de faţă, în esenţă, propune ca în circurile din România să nu 
mai poată fi folosite animalele, nici cele provenite din mediul sălbatic, 
nici cele născute în captivitate. Se prevede prin proiect, o perioadă de 
tranziţie, de 3 ani ar fi bine, iar împreună se poată lua o decizie care ar 
atrage aprecierile a milioane de oameni care sunt iubitori de animale.  

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a întrebat ce vom pune în 
loc dacă desfiinţăm circul, în condiţiile în care şi grădinile zoologice şi-
au restrâns activitatea din cauza constrângerilor economice. Unde vor 
merge copii în aceste condiţii ? Este de acord cu propunerile, dar să se 
facă mai mult pentru copii, să se găsească alte forme.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a afirmat clar că 
este pentru protejarea animalelor în faţa cruzimii. Problema este foarte 
gingaşă. A cerut să se analizeze cu mare atenţie aceste probleme şi nu 
crede că lege poate interzice activitatea specifică circului. Nu vede cum 
proiectul de lege poate deveni funcţional.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a afirmat că iniţiatorul susţine că 
milioane de oameni nu sunt de acord cu prezenţa animalelor în circuri, 
dar domnia sa crede că sunt şi milioane de oameni care aprobă 
spectacolele de circ în care animalele au rolul lor. Nu va vota pentru o 
astfel de lege ! 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a spus că nu toţi se pot duce în 
savană, în junglă, în mediul natural în care trăiesc animalele sălbatice 
pentru a le vedea. Trebuie îmbinată partea de divertisment cu partea de 
protecţie. Dacă ar fi văzut şi partea de antrenament, de dresaj, atunci ar 
fi discutat altfel.  

Ce le poţi spune copiilor ? Sunt şi argumente împotrivă care 
trebuie avute în vedere. Problemele trebuie corelate cu gradul de 
evoluţie a societăţii.  

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că respectă orice iniţiativă 
legislativă şi încearcă să vadă cât face bine şi cât face rău. La dezbatere 
ar fi fost bine dacă era prezent şi un reprezentant din partea circului, 
pentru a exista un echilibru. 

Acest act legislativ are un miez, dar pe cine afectează ? Afectează 
mai mult pe copii, care merg la spectacole. 

Înţelege că prin proiectul de lege se respectă animalele, dar să nu 
se afecteze nici copiii. 



 5 

Domnul deputat Marian Avram şi domnul deputat Vasile Gudu – 
au cerut să se cunoască şi părerea reprezentanţilor Circului Globus sau ai 
Delfinariului din Constanţa şi să se vină cu mai multe lămuriri. 

Domnul deputat Zisu Stanciu – a afirmat că interzicerea folosirii 
animalelor în circ este o mare greşeală. Gândind astfel, s-ar putea 
interzice şi dresajul altor animale, aşa cum sunt câinii sau caii. Să se 
orienteze atenţia asupra dresajului, a manierei în care se execută aceste 
manevre.  

Domnul deputat Marian Viorel Dragomir – ca un proiect de lege să 
aibă consistenţă trebuie să găsim lucruri normale, şi nu exagerări. 
Oamenii nu merg la circ doar pentru a vedea numere de magie, ci merg 
să vadă animalele. Va vota împotrivă, dar rămâne deschis pentru viitor.  

Domnul deputat George Scarlat – respectă orice iniţiativă 
legislativă, dar ar trebui văzute cu atenţie aceste iniţiative care vin să 
pună ordine în societate. Numărul de animale care sunt supuse unor rele 
tratamente este infim. Nu ar trebui să fie închise circurile.  

Domnul deputat Marin Anton – a arătat că nu va vota pentru 
proiectul de lege. Preferă copiii fericiţi şi animalele dresate. E bine ca 
problema să fie tranşată azi, în şedinţă.  

Domnul deputat Remus Cernea – a susţinut că sunt o serie de 
confuzii care şi-au făcut loc cu privire la lucruri elementare. Este o 
diferenţă între animalele sălbatice şi cele domestice. Modalităţile prin 
care poţi convinge un animal se referă la electroşocuri, la înfometare, dar 
chinul la care sunt supuse acestea nu se vede în arenă.  

  „Dumneavoastră aveţi conştiinţă, sunteţi maturi şi puteţi vedea la 
ce chinuri sunt supuse animalele. Mai acceptăm divertismentul produs 
prin chinuirea unor animale ?” A făcut un apel la a fi morali. Ce a 
precizat în expunerea de motive sunt date corecte. În aceste condiţii, 
divertismentul este o formă de sclavie. „În ce măsură putem zâmbi 
atunci când nişte fiinţe suferă?” 

Au urmat dezbateri. S-a propus respingerea proiectului de lege. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 

Domnii deputaţi Petre Daea, Kelemen Atilla Bela Ladislau şi 
Marin Anton au cerut să se asigure mai multă atenţie modului în care 
sunt pregătite astfel de dezbateri, pentru că, de multe ori, lucrurile lasă 
loc de interpretări şi de atacuri la adresa membrilor comisiei. Orice 
Parlament este oglinda societăţii şi trebuie păstrat un respect datorat 
activităţii pe care deputaţii o desfăşoară.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii pomiculturii nr.348/2003 (PL.x 271/2015). 
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În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit. S-a propus întocmirea unui raport 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a hotărât, în unanimitate, amânarea analizei asupra Proiectului 
de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere 
(PL.x 334/2015). 

 S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative  privind  
solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor 
derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru 
modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative (Pl.x 204/2015).  

 S-a propus respingerea. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (Pl.x 344/2015). S-
a propus respingerea. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a propus amânarea Propunerii legislative privind etichetarea 
produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză (Pl.x 342/2015). 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PL.x 171/2015), a  Proiectului 
de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013 
(PL.x 288/2015) şi a Proiectului de Lege pentru completarea art.16 din 
Legea apiculturii nr. 383/2014 (PL.x 279/2015). În timpul dezbaterilor s-
a hotărât, în unanimitate, amânarea analizei şi constituirea unei 
subcomisii care să analizeze proiectul de lege şi care să propună soluţiile 
care se impun în acest caz. 

În continuarea lucrărilor au avut loc dezbateri legate de evoluţia 
preţurilor produselor alimentare.  

Au participat ca invitaţi: 
 - domnul Laszlo Gyerko – consilier de concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- doamna Daniela Bădilă – director, Consiliul Concurenţei; 
- domnul Paul Prisescaru – director adjunct, Consiliul 

Concurenţei; 
- doamna Cristina Coruţ – inspector de concurenţă, Consiliul 

Concurenţei. 
- domnul Florin Căpăţînă – director corporate, Carrefour 

România; 
- domnul George Bădescu – consilier, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România – AMRCR; 
- domnul Cristian Drăgoi – director vânzări, Selgros România; 
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- domnul Tiberiu Dăneţiu – director marketing, Auchan România; 
- doamna Catalina Iancu – director, Kaufland România; 
- domnul Eugen Zbîrcea – director marketing, Cora România; 
- domnul Claudiu Balea – senior category manager food, Billa 

România; 
- domnul Mihai Spulber – director operaţional, Mega Image 

România; 
- doamna Alina Vlădoianu-Teau – manager juridic, Mega Image 

România;  
- doamna Diana Nahorniac – consilier, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România – AMRCR. 
Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că sunt o mulţime de 

informaţii care se referă la evoluţia preţurilor produselor alimentare.  
Există o îngrijorare a cumpărătorilor că reducerea planificată a 

TVA nu se va regăsi în scăderea preţurilor produselor la raft. 
Domnul deputat Ioan Dîrzu – a dorit să aducă în atenţie faptul că 

reducerea TVA trebuie să se regăsească în preţuri. Nu există nici un 
argument pentru ca preţurile să crească. Dacă sunt promoţii este de 
înţeles, dar alte cazuri în care vor creşte preţurile vor fi catalogate ca 
speculă. A cerut să se asigure condiţii ca produsele tradiţionale şi 
ecologice să fie promovate.  

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a subliniat că nici nu se 
terminase cu anunţul reducerii TVA şi unele preţuri au şi început să 
crească, s-au şi operat unele scumpiri care nu sunt justificate.  

Preţul mic îi avantajează în primul rând pe retaileri, care pot 
câştiga din rulaj. Reducerea TVA este o măsură benefică, dar 
comercianţii nu trebuie să profite, în detrimentul cumpărătorilor.  

A cerut ca, măcar în week-end să se asigure condiţii pentru 
desfăşurarea şi promovarea produselor tradiţionale româneşti.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – legislativul şi Guvernul şi-au 
propus ca scăderea TVA să se vadă la raft şi vor urmări evoluţia pentru a 
combate orice creştere abuzivă de preţ.  

Îi consideră pe comercianţi ca pe parteneri. Situaţia va fi urmărită 
cu mare atenţie, pentru a se interveni atunci când este nevoie.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a reamintit modul în care s-a 
elaborat Legea nr. 321/2009, precum şi discuţiile care s-au purtat în 
comisie. Au fost mari discuţii pe program, să nu se lase marii 
comercianţi să lucreze şi duminică, pentru a da o şansă şi micilor 
comercianţi.  

Va reveni cu amendamente care să reglementeze orarul de 
funcţionare al marilor comercianţi.  
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Trebuie revăzut şi sistemul de taxe impus, neconcludent, 
netransparent. 

Nimeni nu trebuie să aibă monopol asupra pieţei.  
Autorităţile statului s-au ascuns dintr-o dată. Guvernul se 

pregăteşte de vacanţă.  
Domnul deputat George Scarlat – a întrebat dacă reprezintă cineva 

capitalul 100% românesc. Guvernul şi-a făcut treaba, a scăzut TVA. 
Ceea ce nu înţelege este că în Parlament nu se reuşeşte să se impună 
cerinţele care vin din teritoriu. Cine anume nu doreşte să se pună ordine 
? 

Marii retaileri sunt reprezentanţi ai capitalului străin.  
Ar fi dorit ca şi în ţările UE să existe supermarketuri cu capital 

100% românesc. Şi-a exprimat dorinţa de a se ajunge la o înţelegere cu 
reprezentanţii marilor lanţuri de magazine. 

Domnul deputat Marian Avram – Comisia pentru agricultură a fost 
printre promotorii scăderii TVA. Guvernul a luat această decizie şi se 
aşteaptă ca acest moment să însemne o creştere a consumului.  

Marile lanţuri de magazine au o cotă care trece de 57% din piaţă, 
ceea ce înseamnă o poziţie dominantă.  

În ultimii ani, producătorii sărăcesc iar supermarketurile au o 
creştere a veniturilor. Sunt clauze care pot fi considerate chiar 
năstruşnice, toate în dezavantajul producătorului. Apare falimentul, iar 
strategia alimentară este pusă în pericol. Sunt clauze care contravin 
legislaţiei. Goana după preţul cel mai mic poate ascunde vicii de calitate 
sau chiar nerespectarea normelor. 

Exportul profitului se realizează cu firme de prestări servicii cu 
care se încheie contracte nejustificate.  

Domnul deputat Marin Anton – a întrebat de ce au crescut preţurile 
şi de ce producătorii români sunt defavorizaţi, şi nu sunt prezenţi cu 
produse în supermarketuri. 

Noi am pus la dispoziţia supermarketurilor o lege, Legea nr. 
321/2009 care îi favorizează şi ei profită. Afacerea lor merge foarte bine, 
pe o lege pusă la dispoziţia de noi, parlamentarii, şi asta le asigură o 
poziţie preferinţială. 

Trebuie reinstaurată  normalitatea, pentru că azi, din afacerile 
supermarketurilor profită alţii, şi nu din România. 

 Domnul deputat Petre Daea – noi vă considerăm parteneri de 
dialog, şi nu e care pe care. Noi am contribuit la legiferarea comerţului 
şi am pus la dispoziţia supermarketurilor o lege.  

Măsura de reducere a TVA la produsele alimentare este aşteptată 
de 25 de ani. Din informarea noastră constatăm că această măsură a fost 
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înţeleasă greşit de micii comercianţi.  Dacă s-au operat modificări de 
preţ, la care produse s-au făcut şi de ce? A cerut Consiliului Concurenţei 
să urmărească piaţa şi să acţioneze în consecinţă. Doreşte ca în urma 
dezbaterilor să rămână ceva.  

Domnul deputat Viorel Marian Dragomir – are experienţă în 
activitatea supermarketurilor, cunoaşte procedurile din interior. Scăderea 
TVA la produsele de bază se adresează consumatorului final. Profitul pe 
produs creşte din rulaj. Crede într-o piaţă liberă şi în autoreglajul ei. 

Noi vom întreprinde toate măsurile legale pentru ca de scăderea 
TVA la produsele de bază să beneficieze consumatorul final.  

Domnul Florin Căpăţînă, director corporate Carrefour şi 
vicepreşedinte al AMRCM  - vrea să se ştie de la ei că, joia trecută, un 
post TV s-a abătut asupra lor şi a vrut să demonstreze că ei sunt cei care 
vor să saboteze măsurile Guvernului.  

În urmă cu 3 ani s-a făcut o scrisoare a AMRCR către FMI în care 
se întreba cum ar fi mai bine să scadă acest TVA. 

 După 25 de ani s-a realizat această scădere cu 15 puncte 
procentuale, care se vor regăsi în preţurile finale. Ajustările de preţ care 
au fost făcute au fost făcute în funcţie de mersul liber al pieţei. 

Nu au făcut un comerţ speculativ. Convingerea lor este că profitul 
vine din rulaj. În ceea ce priveşte produsele tradiţionale, vrea să asigure 
că toţi cei prezenţi la dezbatere au programe cu producătorii români. 
Sunt zone special delimitate în care producătorii tradiţionali vin şi vând.  

Reducerea de TVA se va regăsi în buzunarele clienţilor. Asta 
înseamnă că va avea acces şi la alte produse. Nimeni nu ar fi atât de 
„nebun” să facă măriri de preţuri, pentru că asta ar însemna un pericol 
pentru comerciantul respectiv.  

Roagă să se facă o supraveghere, pentru a se vedea evoluţia 
preţurilor. 

Domnul George Bădescu, consilier AMRCR – asociaţia a salutat 
iniţiativa Guvernului şi  o apreciază ca pe o mare oportunitate. Fiecare 
lanţ de retaileri are propria politică. 

Domnul Tiberiu Dăneţiu, director marketing Auchan – reducerea 
TVA este un lucru necesar pentru români. Decizia Guvernului este bine 
venită şi garantează că va fi folosită 100% în beneficiul românilor şi al 
clienţilor  lor. Creşterile de preţuri de care s-a vorbit nu sunt reale, 
pentru că piaţa concurenţială a determinat chiar o scădere de 0,2% a 
preţurilor în anul trecut, fapt subliniat de statisticile oficiale. Colaborarea 
cu producătorii români este de maxim interes pentru compania pe care o 
reprezintă.  
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Domnul deputat George Scarlat – cetăţeanul român doreşte 
produse româneşti. Vrea să propună o iniţiativă care să-i oblige pe 
comercianţi să afişeze preţurile de achiziţie şi să promoveze produsele 
româneşti printr-o etichetă distinctă. Legea nr. 321/2009 va trebuie 
modificată pentru a creşte transparenţa în ceea ce priveşte preţurile. 
Consumatorul român vrea să meargă în magazine româneşti.  

Domnul deputat Petre Daea – vrea să ştie dacă reprezentanţii 
prezenţi în şedinţă au scumpit sau nu preţurile.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a cerut părerea reprezentanţilor 
Consiliului Concurenţei în sensul că vrea să ştie dacă se poate realiza o 
monitorizare a evoluţiei preţurilor, iar în ziua în care se va modifica 
TVA cere să fie afişate preţurile anterioare scăderii TVA şi cele rezultate 
după scăderea acesteia, pentru a da posibilitatea comparării preţurilor.  

A precizat că în legea concurenţei, Guvernul poate interveni pentru 
reglarea pieţei, pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor, măsură 
ce se ia cu avizul Consiliului Concurenţei. 

Domnul deputat Costel Şoptică – constată că relaxarea 
reprezentanţilor comercianţilor vine din legislaţia pe care o au la 
dispoziţie. Important este ca o mare parte din reducerea TVA să vină în 
buzunarele cumpărătorilor. 

Cere să existe un comparator al preţurilor, dacă nu au ceva de 
ascuns. A cerut corectitudine în derularea activităţilor comerciale. 

La 1 iunie se va vedea realitatea. 
Domnul Ioan Uţiu, secretar de stat în MADR – a cerut să se facă 

distincţie între  produs românesc şi produs tradiţional. Produsul 
tradiţional trebuie să fie atestat. De multe ori se face o inducere în eroare 
a consumatorului. Produsul tradiţional are un mod distinct de a se 
produce.  

Domnul Laszlo Gyerko, consilier de concurenţă în cadrul 
Consiliului Concurenţei – a subliniat că activitatea instituţiei este 
orientată către o piaţă liberă şi concurenţială. Legea nr. 21/1996 a fost 
modificată în concordanţă cu legislaţia europeană.  

Activitatea lor este de monitorizare a pieţei, inclusiv a preţurilor, 
dar aceasta nu este o activitate doar a Consiliului. S-a propus un monitor 
al preţurilor, care să urmărească evoluţia preţurilor, dar încă nu există 
acordul tuturor participanţilor. În Grecia, implementarea unui astfel de 
sistem a dus la scăderea preţurilor cu 7%. Sunt în derulare unele 
investigaţii pe anumite domenii, dar acestea se finalizează, de regulă, 
după cel puţin 1,5 ani. Aşteptările faţă de Consiliul Concurenţei nu sunt 
întotdeauna în consens cu legea concurenţei.  
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Doamna Daniela Bădilă, director în cadrul Consiliului Concurenţei 
– a făcut unele precizări în legătură cu acţiunile în derulare ale 
Consiliului Concurenţei. 

Domnul deputat Ion Bălan – a văzut produse vândute sub marca 
retailerului respectiv, fără a avea informaţii detaliate despre produsul 
respectiv.  

Lucrările şedinţei din data de 30 aprilie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Art.39, Art.293 şi Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
(aviz; Pl.x 339/2015). 

Au fost prezenţi 35 deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Art.39, Art.293 şi Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 
2014, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii (Pl.x 339/2015). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă.  

Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz negativ. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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