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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 2, 3, 4 şi 5 iulie 2007 
 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 
3, 4 şi 5 iulie 2007, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (avizare; PL.x 409/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal (avizare; Pl.x 416/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare privind Codul fiscal (avizare; Pl.x 419/2007). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
(sesizare în fond; Pl.x 428/2007). 

Lucrările şedinţei din data de 2 iulie 2007 au început la ora 900 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (avizare; PL.x 409/2007). 

 Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian,  
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Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Georgescu 
Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, 
Hoban Ioan,  Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, 
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, 
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, 
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în 
delegaţie externă.    

Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în  
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (avizare; PL.x 409/2007). 

Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a comisiei pentru avizare şi 
are ca obiect de reglementare modificarea alin.(6) al art.258 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, noutatea reglementării constând în aceea că 
se propune ca în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul 
pe teren să se stabilească prin înmulţirea suprafeţei terenului 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută de lege. 
Totodată, aplicarea coeficienţilor de corecţie corespunzători 
prevăzuţi la alin.(5) al aceluiaşi articol, precum şi a altor valori de 
corecţie este de competenţa consiliilor locale şi se stabileşte prin 
hotărâre a acestora, în termenul prevăzut de lege, anterior adoptării 
bugetului local.   

Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. S-a 
propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea de aviz favorabil a 
fost votată în unanimitate, cu recomandarea de a se avea în vedere la 
întocmirea raportului reglementările cuprinse în propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare privind codul fiscal, în 
conformitate cu prevederile art.68, alin.(1) şi (2) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 iulie 2007, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

 - Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal (avizare; Pl.x 416/2007). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, 
aflat în delegaţie externă.    

Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în  
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal (avizare; Pl.x 416/2007). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării 
diferenţierii la plata impozitului între terenurile aflate în extravilanul 
oraşelor sau municipiilor şi cele aflate în extravilanul satelor sau 
comunelor.  

Astfel, se propune ca la calcularea impozitului pe terenurile 
aflate în extravilan să se renunţe la înmulţirea cu un coeficient de 
corecţie corespunzător rangului localităţii în care sunt situate aceste 
terenuri. 

În timpul dezbaterilor s-a sugerat că toate proiectele de lege 
care fac referire la modificarea unor articole din Codul fiscal să fie 
analizate şi corelate în aşa fel încât să nu se creeze suprapuneri. În 
acest sens, s-a propus avizarea negativă a propunerii legislative 
pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. Propunerea de avizare negativă a fost aprobată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 iulie 2007, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
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- Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare privind Codul fiscal (avizare; Pl.x 419/2007). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian,  
Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Georgescu 
Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, 
Hoban Ioan,  Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, 
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, 
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, 
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în 
delegaţie externă.    
 Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 cu modificările 
şi completările ulterioare privind Codul fiscal (avizare; Pl.x 
419/2007). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea alin.(6) al art. 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
introducerea după alin.(6) a unui nou alineat care stabileşte 
coeficientul de corecţie în funcţie de zona în care se încadrează 
localitatea unde este situat terenul. 

Noutatea reglementării constă în aceea că se propune ca în 
cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se 
stabileşte prin înmulţirii suprafeţei terenului exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare stabilită în tabelul prevăzut la alin.(61) propus 
a se introduce la acelaşi articol. 

Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a precizat că 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
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Au urmat dezbateri. În urma dezbaterilor s-a propus avizarea 
favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind 
Codul fiscal, cu recomandarea de a se avea în vedere la întocmirea 
raportului reglementările cuprinse în Proiectul  de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, în conformitate cu prevederile art.68 alin.(1) şi (2) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

Propunerea a fost votată în majoritate. S-a înregistrat 1 vot 
împotrivă.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 iulie 2007, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
(sesizare în fond; Pl.x 428/2007). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, 
aflat în delegaţie externă.    
 Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
(sesizare în fond; Pl.x 428/2007). 

Domnul deputat Adrian Semcu, iniţiator al proiectului de lege 
a prezentat expunerea de motive. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind 
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gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.492/2006.   

Iniţiativa legislativă vizează majorarea cu 75% a salariilor de 
bază ale personalului din aparatul central al Ministerului Agriculturii  
şi Dezvoltării Rurale şi din Direcţia generală de programare şi 
coordonare a politicilor sectoriale, Direcţia generală de sinteză a 
politicilor bugetare şi Direcţia generală a contabilităţii publice şi a 
sistemului de deconturi în sectorul public din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice.  

Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor s-a 
propus amânarea analizei pentru şedinţa viitoare. Propunerea de 
amânare a fost aprobată în unanimitate.  
 
 
VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Dr. Valeriu Tabără      Vasile Mocanu  


