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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 20.03.2017 
Nr. 4c-4/156 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 14, 15 și 16 martie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
14, 15 și 16 martie 2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și 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 și imunități; Plx 220/2015). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
513/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (raport 
comun cu Comisia pentru sănătate și familie; Plx 722/2015).  

4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor comerciale (dezbateri generale; Plx 
467/2016). 

5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
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comercializarea produselor alimentare (dezbateri generale; Plx 
411/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 14 martie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și 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 și imunități; Plx 220/2015). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
513/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (raport 
comun cu Comisia pentru sănătate și familie; Plx 722/2015). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Ionuț Simionca a fost absent. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Dorin Octavian Corcheș – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreședinte, Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
- domnul Viorel Badea – director general, Autoritatea pentru 

Supravegherea și Protecția Animalelor - Primăria Municipiului 
București;  

- domnul Tim-Tudor Ionescu – consilier general, Consiliul 
General al Municipiului București; 

- domnul Mihai Petcu – director general, Agroindustriala 
Pantelimon; 

- domnul Bogdan Stanoevici – director general interimar, 
Circ&Variete Globus; 

- doamna Cosmina Nadia Cerva – reprezentant, Mișcarea 
Dreptate pentru Animale; 

http://www.madr.ro/conducere/6-dorin-octavian-corches.html
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- doamna Orieta Hulea – director general, WWF România; 
- domnul Rudolf Hofmann – veterinar, Asociația Dog 

Rescue România; 
- domnul Kuki Bărbuceanu – project manager, Vier Pfoten. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și 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 (Plx 220/2015) și 
Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind 
protecţia animalelor (PLx 513/2016). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectele de lege aflate în dezbatere.  

Au urmat dezbateri generale. Au luat cuvântul doamna 
Cosmina Nadia Cerva, domnii Bogdan Stanoevici, Tim-Tudor 
Ionescu, Kuki Bărbuceanu, Orieta Hulea, Mihai Petcu, care au 
prezentat poziția organizațiilor pe care le reprezintă în privința 
protecției animalelor în sensul de a interzice folosirea animalelor 
sălbatice în circuri și au formulat propuneri pentru elaborarea unei 
legi în acest domeniu care să țină cont de practicile la nivel 
european în materie și care să aducă o rezolvare de durată în ce 
privește atitudinea viitoare față de animalele utilizate în spectacolele 
de circ. Unele propuneri au vizat aria mai largă a protecției și au fost 
emise păreri și în acest sens.  

Domnii deputați Corneliu Olar, Cristian Ghinea, Ioan Dîrzu, 
Nicolae Giugea, Sebestyen Csaba-Istvan, Dănuț Păle, Ică Florică 
Calotă, Ion Tabugan, Ioan Munteanu au subliniat în luările de 
cuvânt necesitatea elaborării unui act normativ care să reziste și care 
să ducă la rezolvarea problemelor legate de protecția animalelor și 
de asigurarea condițiilor de bunăstare stabilite prin legislația la nivel 
european.  

Domnul deputat Ioan Munteanu, președintele comisiei, a 
propus amânarea analizei pentru două săptămâni și centralizarea 



4 
 

tuturor problemelor rezultate în urma dezbaterilor pentru a fi 
studiate și valorificate la elaborarea raportului la proiectul de lege.  

Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă. 

Membrii comisiei de agricultură au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere pentru 
Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind 
protecţia animalelor (PLx 513/2016). S-au înregistrat 21 de voturi 
pentru și 2 abțineri.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Plx 
722/2015). 

Domnul deputat Adrian-Nechita Oros, inițiator, a prezentat 
proiectul de lege și a precizat că susține respingerea propunerii 
legislative, având în vedere că în acest moment cadrul legislativ, 
respectiv Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea 
profesiei de medic veterinar este acoperitor și suficient.  

S-a propus întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în ședință au continuat în ziua de 15 martie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor comerciale (dezbateri generale; Plx 
467/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (dezbateri generale; Plx 
411/2016). 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Magyar Lorand-Balint și Ionuț Simionca 
au fost absenți. 

Au participat ca invitați:  
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- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreședinte, Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

- domnul Robert Chioveanu - șef serviciu, Direcția de 
Siguranță Alimentară de Origine Animală - Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

- doamna Cristina Coruț - inspector de concurență, Consiliul 
Concurenței; 

- doamna Roxana Iliescu - inspector de concurență, Consiliul 
Concurenței; 

- doamna Aura Rădulescu – vicepreședinte, Asociația 
Marilor Rețele Comerciale din România; 

- doamna Alina Vlădoianu - vicepreședinte, Asociația 
Marilor Rețele Comerciale din România; 

- domnul Florin Căpățână - vicepreședinte, Asociația Marilor 
Rețele Comerciale din România; 

- domnul Florentin Bercu – director, Federația PROAGRO; 
- domnul Mihai Vișan – director executiv, Federația 

ROMALIMENTA; 
- domnul Sorin Minea – președinte, Federația 

ROMALIMENTA; 
- domnul Dorin Cojocaru – președinte, Asociația Patronală 

Română din Industria Laptelui; 
- domnul George Scarlat – membru consiliul director, 

Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România; 
- domnul Nini Săpunaru -  președinte, Senatul 

Agrointeligența; 
- doamna Julia Leferman – director general, Asociația 

Berarii României. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 

președintele comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectelor de lege aflat pe 

ordinea de zi. 
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Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectele de lege și principalele modificări care sunt propuse prin 
Scrisoarea Comisiei Europene privind dosarul EUPilot 
8653/16Graw/adresată României la 28 iunie 2016/ ridică suspiciuni 
asupra  următoarelor poziţii din preraportul pe care îl aveţi la mapă: 

- poziţia 16 - art.10 fost 101 înainte de republicare – cu 
privire la expunerea şi vânzarea produselor româneşti de către 
comercianţi. 

În acest caz a fost scoasă din text sintagma „şi vânzare”. 
- poziţia 18 – art.12 fost 103 înainte de republicare – la care 

reclamă caracterul discriminatoriu al sintagmei „lanţ alimentar 
scurt”, care ar proteja piaţa locală, naţională şi regională. 

Sunt două propuneri de modificare la acest articol. 
- poziţia 21 – art.15 fost 106 înainte de republicare – cu privire 

la obligaţia promovării produselor româneşti. 
În acest caz în preraport se propune abrogarea articolului. 
La 16 februarie 2017 Comisia Europeană a comunicat 

autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere în cauză. 
În scrisoarea de întârziere, Comisia Europeană comentează, de 

asemenea, textul următoarelor articole din legea sus menţionată: 
- Poziţia 8, articolul 4 – cu privire la interzicerea facturării/ 

refacturării de alte taxe şi servicii de către comercianţi. 
Întrucât textul trebuia clarificat, aveţi prezentate în preraport 

două variante de modificare şi completare. 
- Poziţia 23, articolul 16, fost 11 înainte de republicarea legii 

– cu privire la teza a II – a la litera a) cu privire la sancţiunea 
complementară suspendarea activităţii comerciantului pe o perioadă 
de 6 luni. 

Se propune eliminarea acestei teze.  
Alte intervenţii la Legea nr.231/2009: 
- Poziţia 13, articolul 8 cu privire la termenul de plată şi 

produsele proaspete. 
Propunerile încearcă să elimine interpretările, precum şi 

blocajele ce pot apărea în relaţiile dintre furnizor şi comerciant. 
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- În condiţiile în care se aprobă în Comisie propunerile, unele 
articole vor trebui abrogate. Exemplu: Poziţia 28, art.20 şi 21, fost 
15 şi 16, înainte de republicare, cu privire la notificare. 

- De asemenea, au fost introduse dispoziţiile tranzitorii (Art.II 
şi III), care lipseau din Legea nr.150/2016 şi lăsau un vid legislativ, 
legea neputându-se aplica. 

- Celelalte abrogări din preraport vor fi luate în calcul în 
funcţie de varianta care va fi adoptată. 

Au urmat dezbateri asupra amendamentelor care au fost 
primite pe adresa comisiei.    

 Lucrările în ședință au fost reluate în ziua de 16 martie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor comerciale (studiu individual; Plx 
467/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (studiu individual; Plx 
411/2016). 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Magyar Lorand-Balint și Ionuț Simionca 
au fost absenți. 

Studiul individual a fost axat pe Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor comerciale (Plx 467/2016) și 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Plx 
411/2016) și pe amendamentele formulate până la această dată.  
  

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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