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PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei din ziua de 17 mai 2016 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 17 
mai 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (raport înlocuitor; Plx 
798/2015). 

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, din totalul de 35 membri ai 
Comisiei. Au absentat domnul deputat Daniel Constantin şi domnul 
deputat Titi Holban. Domnul deputat Liviu Harbuz a fost în  
concediu de odihnă. Domnul deputat Florin Cătălin Teodorescu a 
fost înlocuit de domnul deputat Daniel Iane. Domnul deputat Tinel 
Gheorghe a fost înlocuit de domnul deputat Virgil Guran. Domnul 
deputat Dumitru Verginel Gireadă a fost înlocuit de domnul deputat 
Sorin Teju. Domnul deputat Costel Şoptică a fost înlocuit de 
doamna deputat Elena Reurer. Domnul deputat Nechita Stelian 
Dolha a fost înlocuit de doamna deputat Maria Grecea. Domnul 
deputat Valeriu Andrei Steriu a fost înlocuit de doamna deputat 
Mărioara Nistor.  

A participat ca invitat domnul Achim Irimescu, ministrul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat datele legate de 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
321/2009 privind comercializarea produselor alimentare  (Plx 
798/2015) şi a afirmat că forma finală a proiectului de raport a fost 
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rezultatul a câtorva luni de dezbateri în care au fost consultaţi toţi 
cei care au legătură cu domeniul producerii şi comercializării 
produselor alimentare.  

Domnul deputat Petre Daea – a cerut ca viitoarea prezentare a 
proiectului de lege să nu fie afectată de eventuale nereguli 
procedurale.  

Domnul Achim  Irimescu, ministrul agriculturii, a precizat că 
Guvernul susţine Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului propunerea de 
menţinere a raportului întocmit, propunerea a fost votată în 
unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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