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RAPORT  

asupra propunerii legislative privind acordarea unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin  

 (Pl.x  281/2010) 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere cu propunerea legislativă  

privind acordarea unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu 

soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin, transmisă cu adresa nr.Pl.x  281 din 3 mai 2010, înregistrată cu nr. 

24/332/05.05.2010. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului, prin 

care nu susţine adoptarea propunerii legislative şi avizele negative ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 26 aprilie 2010, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli 

care deţin şi exploatează cel puţin 100 de ha de viţă de vie nobilă, în cuantum de 80% din valoarea de investiţie pentru înfiinţarea şi 

dezvoltarea combinatelor de vinificaţie.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus 

menţionat în şedinţa din 8 iulie 2014. La lucrări au fost prezenţi 36 deputaţi, din totalul de 38 membri ai comisiei. 

    La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Nagy Peter Tamas, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (20 

de voturi pentru), să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative privind acordarea unui sprijin direct 

al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea 

valorificării producţiei de vin, cu amendamentele admise prevăzute în anexa la prezentul raport. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

 
                       PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,      
                                 
     Nini SĂPUNARU        Costel ŞOPTICĂ                              
 
      

 
                 Consilier, Anton Păştinaru  
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Anexă  
AMENDAMENTE  ADMISE 

 

 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:   
Nr. 
crt. Text initial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 
0 1 2 3 

1.  LEGEA 
privind acordarea unui sprijin direct al 

statului asociaţiilor de producători viticoli 
care deţin şi exploatează plantaţii viticole 

cu soiuri nobile şi pentru încurajarea 
valorificării producţiei de vin  

L E G E 
privind acordarea unui sprijin direct al 

statului asociaţiilor de producători viticoli 
care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu 

soiuri nobile şi pentru încurajarea 
valorificării producţiei de vin 

 
Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru  

 

2.  CAPITOLUL I 
Sprijinul direct al statului acordat 

asociaţiilor de producători viticoli care 
deţin şi exploatează plantaţii viticole cu 

soiuri nobile 

Se elimină. 
 
 
 
Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru 

 

3.  Art. 1. – În vederea comasării 
suprafeţelor viticole şi a încurajării producţiei 
de vin, a îmbutelierii şi valorificării acesteia, 
statul sprijină înfiinţarea de asociaţii de 
producători viticoli în suprafeţe de minim 100 
de ha de viţă de vie nobilă. 

Art. 1. - În vederea comasării suprafeţelor 
viticole şi a încurajării producţiei de vin, a 
îmbutelierii şi valorificării acestuia, statul 
sprijină înfiinţarea de asociaţii de producători 
viticoli în suprafeţe de minimum 100 de ha cu 
viţă de vie nobilă. 

 
Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru 

  

4.  Art. 2. –  (1) Statul acordă sprijin 
financiar de minim 80% din valoarea de 

      Art. 2. - Statul acordă sprijin financiar de 
minimum 80% din valoarea de investiţie pentru 
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investiţie pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 
combinatelor de vinificaţie pe baza 
documentaţiei întocmite de către asociaţiile 
de producători viticoli prevăzute la art. 1. 

înfiinţarea şi dezvoltarea combinatelor de 
vinificaţie pe baza documentaţiei întocmite de 
către asociaţiile de producători viticoli prevăzute 
la art. 1. 
 
Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru 

5.  Art. 3. -   Fondurile necesare pentru 
realizarea investiţiilor prevăzute la art. 2, se 
asigură anual din bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

Art. 3. -   Fondurile necesare pentru 
realizarea investiţiilor prevăzute la art. 2, se 
asigură anual din bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 
 
Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru 

 Pentru corectitudinea 
redactării.  

6.  Art. 4. – Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va elabora 
documentaţiile tip privind liniile tehnologice 
pentru combinatele de vinificaţie, care vor fi 
utilizate de către asociaţiile de producători 
viticoli în vederea obţinerii sprijinului 
financiar acordat de către stat.  

Art. 4. – Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale va elabora documentaţiile-tip 
privind liniile tehnologice pentru combinatele de 
vinificaţie, care vor fi utilizate de către 
asociaţiile de producători viticoli în vederea 
obţinerii sprijinului financiar acordat de către 
stat.    

 
 
Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru 

 Pentru corectitudinea 
redactării. 

7.  Art. 5. – Specialiştii direcţiilor judeţene 
de agricultură, păduri şi dezvoltare rurală 
au obligaţia de a verifica, la asociaţiile de 
producători viticoli, respectarea destinaţiei 
sprijinului financiar acordat în condiţiile 
prezentei legi.  

Art. 5. – Specialiştii direcţiilor pentru 
agricultură judeţene au obligaţia de a verifica, 
la asociaţiile de producători viticoli, respectarea 
destinaţiei sprijinului financiar acordat în 
condiţiile prezentei legi. 
 

Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru 

Pentru corectitudinea 
redactării. 
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8.  Art. 6. – Acordarea sprijinului financiar 
beneficiarilor care nu îndeplinesc condiţiile 
legale, precum şi nerespectarea de către 
beneficiari a destinaţiei prevăzute se 
pedepsesc conform legii.  

Se elimină.  
 
 
Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru 

 

9.  Art.7. – (1) În termen de 30 de zile de 
la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
va elabora normele metodologice de aplicare 
a legii, care vor cuprinde şi criteriile de 
eligibilitate pentru beneficiari precum şi 
documentaţiile tip privind liniile tehnologice 
pentru combinatele de vinificaţie.  

(2) Normele metodologice prevăzute la 
alin. (1) vor fi aprobate prin ordin al 
ministrului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale/hotărâre de Guvern. 

Art. 6. – (1) În termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale va elabora normele 
metodologice de aplicare a legii, care vor 
cuprinde şi criteriile de eligibilitate pentru 
beneficiari precum şi documentaţiile-tip privind 
liniile tehnologice pentru combinatele de 
vinificaţie.  

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. 
(1) vor fi aprobate prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 

 
 
Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru 

Prin renumerotare şi pentru 
corectitudinea redactării.  

10.  CAPITOLUL II 
Valorificarea producţiei de vin de către 

producătorii şi asociaţiile de producători 
viticoli 

Se elimină. 
 
 
Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru 

 

11.  Art.8. - (1)  Valorificarea producţiei de 
vin se poate face atât de către producătorii 
viticoli, persoane fizice, cât şi de către 
asociaţiile de viticultori, persoane juridice. 

(2)  Micii producători, persoane fizice 
sau juridice, pot deţine şi valorifica vinul fără 

Se elimină.  
 
 
Autor: Deputat PNL – Nini Săpunaru 

Prevederi reglementare de 
Codul fiscal. 
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a se autoriza ca antrepozit fiscal în limita a 
1000 de hectolitrii vin.  

(3)  Impozitul datorat statului de către 
producătorii viticoli, persoane fizice, şi de 
către asociaţiile de viticultori ca persoane 
jurdice se va face potrivit prevederilor legale.  

12.    
 

Art. 7 - Prezenta lege intră în vigoare la 
data comunicării deciziei Comisiei Europene 
de autorizare a acordării ajutorului de stat. 
 

Autor: Deputat PSD – Liviu Harbuz 
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