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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 22, 23, 24 şi 25 august 2016
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22,
23, 24 şi 25 august 2016, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (raport; PLx 129/2016).
2. Analiza stadiului implementării Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare, cu modificările și
completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri în vederea
îmbunătățirii cadrului legislativ.
3. Analiza stadiului aplicării schemelor de plăți directe în
agricultură și a nivelului de absorbție a fondurilor europene.
Lucrările şedinţei din ziua de 22 august 2016 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (raport; PLx 129/2016).
Au fost prezenţi 32 de deputați, membri ai Comisiei.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (PLx 129/2016).
Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul
de lege și a precizat că analiza și dezbaterea proiectului de lege
reprezintă un moment important la finalizarea căruia trebuie să
contribuie toți membrii comisiei.
Au urmat dezbateri generale.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 august 2016,
având următoarea ordine de zi:
1. Analiza stadiului implementării Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare, cu modificările și
completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri în vederea
îmbunătățirii cadrului legislativ.
2. Analiza stadiului aplicării schemelor de plăți directe în
agricultură și a nivelului de absorbție a fondurilor europene.
Au fost prezenţi 32 deputaţi, membri ai Comisiei.
Au participat ca invitați:
- doamna Daniela Giurcă - secretar de stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- domnul Gabriel Biriș - secretar de stat, Ministerul Finanțelor
Publice;
- domnul Gyorgy Attila - secretar de stat, Ministerul
Finanțelor Publice;
- domnul Radu Roatiș Chețan – președinte, Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
- domnul Nicolae Horumbă – director general, Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul Eugen Popescu – director general, Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
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- domnul Gabriel Bărculescu – director general adjunct,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul Alin Irimia – director - Ministerul Finanțelor
Publice;
- doamna Daniela Bădilă - director general, Consiliul
Concurenței;
- doamna Mihaela Huțanu – director general adjunct, Agenția
Națională de Administrare Fiscală;
- domnul Laurențiu Baciu – președinte, Liga Asociațiilor
Producătorilor Agricoli din România - LAPAR;
- domnul Aurel Popescu – președinte, Patronatul Roman din
Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase - ROMPAN;
- domnul Emil Florian Dumitru – președinte, Federația
PROAGRO;
- domnul Decebal Ștefan Pădure – vicepreședinte, Federația
PROAGRO;
- domnul Ilie Van – președinte, Uniunea Crescătorilor de
Pasări din România;
- domnul Viorel Marin – președinte, Asociația Națională a
Industriilor de Morărit și Panificație din România - ANAMOB;
- domnul Cornel Dănilă – vicepreședinte, Asociația Patronală
Română din Industria Laptelui – APRIL;
- domnul Mihai Vișan – director, Federația Patronală
Română din Industria Alimentară - ROMALIMENTA;
- doamna Doina Cavache – vicepreședinte, Federația
Patronală Română din Industria Alimentară - ROMALIMENTA;
- domnul Florin Căpățînă – director, Asociația Marilor Rețele
Comerciale din România - AMRCR;
- domnul George Bădescu - director executiv, Asociația
Marilor Rețele Comerciale din România - AMRCR;
- domnul Ismail Feuzi – director general, S.C. Sultan
Prodexim – Medgidia, județul Constanța;
- domnul Adrian Nicolaescu – director marketing, MEGA
IMAGE;
3

- domnul Vlad Gheorghe – președinte, ECO Legume VIDRA;
- domnul Ionică Nechifor – secretar general, Federația
ROMOVIS;
- domnul Alexandru Man – expert contabil, UNICARM;
- doamna Tatiana Cimpoeșu – vicepreședinte, Agricola
International SA Bacău;
- domnul Ciprian Sandu – secretar general, Berarii României.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele Comisiei.
S-a trecut la analiza stadiului implementării Legii nr. 321/2009
privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările și
completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri în vederea
îmbunătățirii cadrului legislativ.
În legătură cu aspectele supuse dezbaterii au luat cuvântul
domnii Ilie Van, președinte al UCPR, Vlad Gheorghe, președinte al
Eco Legume Vidra, Emil Florian Dumitru, președinte PROAGRO,
Viorel Marin, președinte ANAMOB, Ismail Feuzi, director general
S.C. Sultan Prodexim Medgidia, Ionică Nechifor, secretar general al
Federației ROMOVIS, Adrian Nicolaescu, director marketing
MEGA IMAGE, Laurențiu Baciu, președinte LAPAR, Aurel
Popescu, președinte ROMPAN, Decebal Ștefan Pădure,
vicepreședinte PROAGRO, Cornel Dănilă, vicepreședinte APRIL,
doamna Doina Cavache, vicepreședinte ROMALIMENTA, domnul
Mihai Vișan, director ROMALIMENTA, domnul Ciprian Sandu,
secretar general Berarii României, care au precizat poziția pe care o
au în legătură cu modul în care trebuie elaborată și aplicată legislația
în domeniu și au făcut unele propuneri de îmbunătățire.
Domnul deputat Marin Anton - a precizat că este de acord cu
punctul de vedere și poziția exprimate de domnul Ilie Van și a
afirmat că legea este bună, ea trebuie doar aplicată, pentru că modul
în care unele rețele au înțeles să acționeze și să aplice prevederile
legale demonstrează că este doar vorba de voință în implementarea
prevederilor.
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Noile contracte trebuie reanalizate și puse în concordanță cu
legea.
Domnul deputat Nini Săpunaru – a subliniat că suntem acum
în posesia tuturor modelelor de contract. Unii au relatat că plătesc la
prețul net, la 2-3 zile. Cu prețurile de listare s-au ținut prețurile sus.
Prețurile pot fi negociate în funcție de fiecare caz. Nu trebuie forțate
limitele în ceea ce privește definirea unor termeni.
Trebuie avut în vedere prețul net al produsului și ar trebui
evitate adaosurile exagerate practicate de unele rețele de magazine.
A dat unele exemple, așa cum este brânza de vacă, unde prețul
pleacă de la 6-7 lei pe kg la producător și ajunge la 22-25 lei/kg la
retailer.
Domnul deputat George Scarlat – a atras atenția asupra
elaborării normelor de aplicare a legii. Procesatorii încă nu sunt
uniți în România și nu au forța de negociere necesară. În urma
aplicării acestei legi, prețurile ar trebui să scadă.
Negocierea ar trebui să se facă pe prețurile nete, iar contractul
să se refere doar la cantitatea de marfă. Nu ar trebui să fie diferențe
de prețuri între producători.
Doamna Daniela Giurcă, secretar de stat în MADR - a afirmat
că pe tema dezbătută s-au organizat la MADR două întâlniri cu cei
interesați în domeniu și că se lucrează la un proiect de hotărâre de
Guvern, dar nu există încă o viziune unitară asupra formei finale a
acesteia.
Domnul Radu Roatiș Chețan, președinte al ANSVSA – a
precizat că instituția pe care o reprezintă are o poziție clară în acest
domeniu, atribuțiile sunt foarte bine delimitate și au fost stabilite
sarcinile care revin unității.
Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a cerut să se
manifeste mare atenție în legătură cu definirea unor termeni.
Producția românească trebuie salvată și sprijinită.
Reprezentanții MADR ar trebui să vină în comisie cu lucrurile
clarificate.
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Domnul deputat Petre Daea - legea trebuie aplicată de
structurile prevăzute în lege. Legea are scopul de a sprijini producția
românească.
Sunt necesare unele precizări care să fie făcute în Parlament.
Trebuie prevăzute și măsuri coercitive. Legea nu este
împotriva cuiva, nu este care pe care și prevederile ei au început să
funcționeze.
Domnul Alin Irimia, director MFP – a făcut unele clarificări
legate de prevederile din Codul fiscal.
Domnul George Bădescu, director executiv AMRCR – a
prezentat poziția organizației pe care o reprezintă și a afirmat că
modificările efectuate în lege sunt un obstacol în calea unei
activități deschise și eficiente a lanțurilor de magazine. A prezentat
un material scris în care sunt detaliate punctele de vedere ale
AMRCR în legătură cu modificările survenite la Legea nr.
321/2009.
Lucrările în ședință au continuat cu analiza stadiului aplicării
schemelor de plăți directe în agricultură și a nivelului de absorbție a
fondurilor europene.
Domnul Nicolae Horumbă, director general al APIA – a
prezentat o informare în legătură cu situația fermierilor autorizați la
plată și sumele autorizate în Campania 2015.
Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputați Daniel
Constantin, Ion Bălan, Marian Avram, Petre Daea, doamna deputat
Maria Dragomir, domnul deputat Nechita Stelian Dolha, care au
semnalat o seamă de neajunsuri manifestate în activitatea unităților
județene ale APIA și au făcut propuneri de îmbunătățire a activității.
În continuarea dezbaterilor, domnul Eugen Popescu, director
general AFIR – a prezentat situația derulării măsurilor din PNDR și
stadiul absorbțiilor fondurilor europene.
Au urmat dezbateri.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 august 2016,
având următoarea ordine de zi:
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1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (raport; PLx 129/2016).
Au fost prezenţi 32 de deputați, membri ai Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele Comisiei.
Au continuat dezbaterile generale asupra Proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură,
silvicultură şi dezvoltare rurală (PLx 129/2016).
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 august 2016,
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (raport; PLx 129/2016).
Au fost prezenţi 32 de deputați, membri ai Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele Comisiei.
Au continuat dezbaterile generale asupra Proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură,
silvicultură şi dezvoltare rurală (PLx 129/2016).

PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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