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lucrărilor Comisiei din zilele de 10 şi 12 februarie 2015 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10 şi 12 februarie 
2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii - Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport suplimentar comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 280/2013). 

Lucrările şedinţei din data de 10 februarie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii - Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport suplimentar comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 280/2013). 

Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă 
Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 



Constantin. Doamna deputat Maria Dragomir şi domnul deputat Vasile 
Mocanu au absentat, motivat, fiind în concediu medical. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Toader Manole – preşedinte, Federaţia Viticultorilor din 

Vrancea; 
- domnul Dumitru Emil – director, Organizaţia Naţională 

Interprofesională Vitivinicolă (ONIV); 
- domnul Claudiu Necşulescu – vicepreşedinte, Organizaţia Naţională 

Interprofesională Vitivinicolă (ONIV); 
- doamna Diana Pavelescu – vicepreşedinte, Organizaţia Naţională 

Interprofesională Vitivinicolă (ONIV); 
- domnul Ovidiu Gheorghe – director, Patronatul Naţional al Viei şi 

Vinului (PNVV); 
- doamna Daniela Motriuc – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Axente – producător, Odobesti Vinex SRL.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

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

modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic (Pl.x 280/2013). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş - a propus amânarea analizei 
pentru săptămâna viitoare şi a solicitat constituirea unui colectiv de lucru 
care să analizeze toate articolele asupra cărora membrii comisiei nu s-au pus 
încă de acord. Propunerea de amânare şi de constituire a unui colectiv de 
lucru a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului Legii - Legea viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (PL.x 191/2014). 

Doamna Daniela Motriuc, consilier în MADR, a prezentat importanţa 
reglementării sectorului viticol şi a subliniat principalele modificări şi 
completări intervenite ca urmare a evoluţiei pieţei viei şi vinului şi a 
necesităţii implementării legislaţiei europene în domeniu. A apreciat că 
sectorul este bine reglementat şi că noile modificări propuse vor întări 
atribuţiile celor răspunzători.  

Domnul Emil Dumitru, director ONIV, a exprimat întreaga 
disponibilitate de a oferi expertiza pe care o au membrii organizaţiei pe care 
o reprezintă la fundamentarea măsurilor viitoare, pentru a rezulta o lege 
bună pentru sectorul viticol. 
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Producătorii sunt competitivi, dar se simte nevoia de a crea un cadru 
legislativ adecvat. Şi-a exprimat dorinţa să se discute cum trebuie să 
funcţioneze filiera vitivinicolă. Sectorul analizat este printre puţinele ale 
căror produse sunt protejate la nivel european.  

Domnul Claudiu Necşulescu, vicepreşedinte al ONIV, a precizat că 
până la realizarea formei actuale a proiectului de lege s-au organizat multe 
întâlniri în urma cărora s-a convenit o formă a proiectului de lege care nu 
este asemănătoare celei care se prezintă acum în dezbaterea comisiei.  

Ministerul agriculturii şi-a permis să o modifice fără a avea şi acceptul 
organizaţiilor profesionale şi şi-a exprimat speranţa că se va conveni, în 
comisie, asupra unei forme corecte, acceptată de toţi. Ar fi grav ca într-o 
lege organică să nu avem formulările corecte, acceptabile. 

Este mult mai constructiv să se lucreze cu organizaţii care şi-au 
dovedit viabilitatea. Proiectul de lege rezultat de la minister are o formă 
bună în ansamblu, dar sunt unele formulări care trebuie reanalizate.  

A arătat că, din cauza unor prevederi legislative, România a devenit un 
importator de vin. Consumatorul va fi dezorientat. Banii alocaţi pentru 
reconversia şi restructurarea plantaţiilor de viţă de vie trebuie utilizaţi pentru 
refacerea patrimoniului viticol.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a afirmat ca foarte utilă dezbaterea 
asupra Proiectului Legii - Legea viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole şi a cerut ca atunci când se va ajunge la 
dezbaterea pe text să se urmărească interesul celor care sunt producători. 

Domnul Toader Manole, preşedinte FVN, a precizat că reprezintă 
poziţia a peste 14.400 de mici fermieri din judeţele Vrancea, Brăila, Galaţi şi 
că fermierii au nevoile şi cerinţele lor pentru ca sectorul viticulturii să fie 
reglementat. În legea aflată în vigoare sunt avute în vedere şi interesele 
acestora. Au greutăţi în a-şi vinde produsele către combinatele de vinificaţie. 
Trebuie clarificate în lege aspectele legate de latura fiscală, de facilitarea 
desfacerii producţiei, precum şi problemele legate de controlul calităţii 
producţiei. 

Domnul Ovidiu Gheorghe, director în PNVV şi domnul Dan Axente 
au cerut finalizarea proiectului de lege pentru că în ultimii patru ani au 
apărut, la nivelul Uniunii Europene, reglementări  noi, care trebuie transpuse 
în legislaţia naţională. 

Domnul deputat Petre Daea – a apreciat transformările organizatorice 
în domeniul vitivinicol, consolidarea asociaţiilor producătorilor şi a propus 
ca în şedinţa de azi să nu se treacă la dezbaterea pe articole, ci să se 
constituie un colectiv care să-i cuprindă pe toţi cei responsabili de sector şi 
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să analizeze cu mare atenţie forma finală a ceea ce va deveni o nouă lege 
care să reglementeze sectorul. 

A cerut ca în această subcomisie să fie antrenaţi şi reprezentanţi ai 
celorlalte instituţii ale statului, pentru că ele au contingenţă cu domeniul 
analizat.  

Domnul deputat Toader Dima – a apreciat că legea supusă dezbaterii 
poate deveni una dintre cele mai importante dezbătute până acum. A 
semnalat că patrimoniul viticol se află, totuşi, într-un proces de degradare şi 
lipsesc date legate de procesul de abandonare a unor suprafeţe plantate cu 
viţă de vie. A afirmat că în procesul de reconversie a plantaţiilor de viţă de 
vie nu s-a folosit material biologic produs în ţară şi la fel s-a întâmplat şi cu 
materialul de susţinere, în cea mai mare parte, importat. 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a arătat că modificările la 
lege ar fi trebuit să fie operate de cel puţin doi ani şi că forma finală care va 
ieşi din comisie trebuie să fie foarte bună. Sectorul vie-vin trebuie sprijinit şi 
încurajată producţia internă, începând de la producerea şi promovarea 
materialului săditor autohton şi până la promovarea şi sprijinirea producţiei 
naţionale de vin. 

Domnul deputat Ioan Dîrzu – a apreciat că se pot depăşi problemele cu 
care sectorul vitivinicol se confruntă. Este nevoie de sprijin şi de clarificare 
legislativă. 

Domnul deputat Ion Bălan – a afirmat că există potenţial în sectorul 
vitivinicol. Legea trebuie să răspundă intereselor sectorului. În lege să fie 
prevăzute pârghiile prin care cei care lucrează în sector să-şi poată exercita 
influenţa în îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară activitatea.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a arătat că factorul politic nu a dorit 
clarificarea şi reglementarea regimului proprietăţii. Trebuie foarte bine 
gândit ceea ce trebuie făcut. Legea trebuie făcută special pentru cei care vor 
să se ocupe de acest sector.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a subliniat că acolo unde există 
tradiţie şi proprietarii şi-au păstrat terenurile, nu le-au înstrăinat, se văd şi 
rezultatele muncii viticultorilor. Trebuie găsite soluţiile pentru sprijinirea 
acestora şi în viitor. Trebuie discutat şi cu Ministerul Finanţelor Publice.  

Ar trebui preluate modelele de succes, aşa cum este cel francez, cu 
privire la activitatea în viticultură. A subliniat utilitatea asocierii 
producătorilor.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 februarie  2015, 
având următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii - Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă 
Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Doamna deputat Maria Dragomir şi domnul deputat Vasile 
Mocanu au absentat, motivat, fiind în concediu medical. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

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

Au continuat dezbaterilor asupra Proiectului Legii - Legea viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (PL.x 191/2014). 

 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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