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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 
6 şi 7 octombrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (raport; Pl.x 
563/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor 
agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite 
vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăţilor 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
557/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în zone 
publice (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; Pl.x 
462/2010). 



5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă 
spre consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii 
(raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
364/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 5 octombrie 2010 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (raport; Pl.x 
563/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în zone 
publice (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; Pl.x 
462/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul Valeriu Tabără. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei.  

Au participat ca invitaţi:  
- domnul Tanczos Barna – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Nicolae Giugea – preşedinte, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- domnul Marian Ioan – director, Agenţia Domeniilor 

Statului;  
- doamna Florina Dinicuţu – director, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
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- doamna Mariana Vizoli – director, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- domnul Nicolae Conea – consilier afaceri europene, 
Ministerul Finanţelor Publice; 

- doamna Gheorghiţa Toma – şef serviciu, Ministerul 
Finanţelor Publice. 

În deschiderea şedinţei, domnul deputat Victor Raul Soreanu 
Surdu, vicepreşedinte al comisiei, a cerut unele clarificări în 
legătură cu proiectul de modificare a Legii nr.45/2009 privind  
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare  care a fost retrimisă din Plenul Camerei Deputaţilor 
pentru o analiză suplimentară. Domnia sa a cerut mai multă atenţie 
în legătură cu modul în care se desfăşoară analiza diferitelor 
proiecte de lege.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a precizat că, 
în calitate sa de membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, şi-a exprimat părerea în 
legătură cu modificările care trebuie aduse Legii nr.45/2009 
privind  organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, dar, din păcate, în ciuda discuţiilor purtate în perioada 
anterioară în legătură cu aceste modificări, în forma propusă pentru 
adoptare nu s-au făcut corecturile cerute.  

Domnia sa a arătat că legea trebuie promovată, dar trebuie să 
se respecte ceea ce s-a convenit. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Pl.x 
121/2010). 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca Guvernul să 
prezinte un nou punct de vedere. A propus amânarea dezbaterii. 

Domnul Nicolae Giugea, preşedinte al ADS a arătat că 
instituţia pe care o reprezintă susţine aprobarea proiectului de lege 
şi a cerut ca statul că-şi clarifice problemele legate de participarea 
sa cu acţiuni. 

S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea a fost aprobată 
în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (Pl.x 
563/2008). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a cerut 
amânarea dezbaterii, pentru ca reprezentanţii MMP să trimită un 
punct de vedere nou. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 

pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în 
zone publice (Pl.x 462/2010). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut formularea unui 
amendament care să prevadă avizarea de către APIA, şi nu de către 
administraţia locală, a certificatului de producător.  

Domnia sa a cerut dezbaterea proiectului de lege şi înaintarea 
acestuia plenului Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a propus 
amânarea dezbaterii. 

Domnul deputat Stelian Fuia a cerut să se analizeze 
posibilitatea ca avizul dat producătorilor să fie în răspunderea 
camerelor agricole. 

S-a propus amânarea. Propunerea de amânare a fost aprobată 
în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 octombrie 
2010, ora 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor 
agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite 
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vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăţilor 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
557/2009). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul Valeriu Tabără. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. Ca invitat a participat domnul Adrian 
Rădulescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea 
terenurilor agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, 
restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a 
proprietăţilor (Pl.x 557/2009). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a precizat că Guvernul nu 
susţine adoptarea acestui proiect de lege.  

Domnia sa a atras atenţia că prevederile care fac obiectul 
propunerii legislative sunt reglementate prin articolul 3 alin.(1) din 
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.39/2009 privind 
aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi 
a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de 
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, 
astfel: ”Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevăzute la 
nr.crt.2.1 din anexa nr.1 , în cazul primei înregistrări în cadastru 
şi cartea funciară a terenurilor agricole situate în extravilanul 
localităţilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza 
Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi  a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare. (…)”.  

A propus respingerea. Comisia a hotărât, în unanimitate, 
aprobarea respingerii.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 octombrie 
2010, ora 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă 
spre consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii 
(raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
364/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul Valeriu Tabără. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. Ca invitat a participat domnul Adrian 
Rădulescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă 
spre consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (PL.x 
364/2010). 

Domnul deputat Marian Avram a arătat că această propunere 
legislativă a unor colegi s-a dorit o resuscitare a producţiei la nivel 
local. 

A studiat-o şi, prin prevederile propuse, se încalcă foarte 
multe reglementări aflate în vigoare. Se va legifera, astfel, 
concurenţa neloială. Proiectul de lege nu este rău, dar trebuie 
formulat altfel. 

Este un domeniu în care unele unităţi se vor închide, pentru 
că nu vor face faţă concurenţei.  

A propus respingerea.  
Doamna Mariana Vizoli, director în MFP a arătat că la art.5, 

acordarea scutirii de la plata TVA  în condiţiile reglementate de 
acest articol din propunerea legislativă, nu este posibilă din 
următoarele motive: 

Legislaţia naţională în domeniul taxei pe valoarea adăugată, 
respectiv Titlul VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
este armonizată în totalitate cu acquis-ul comunitar corespunzător 
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în domeniu, respectiv Directiva 112/2006/CE privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată. 

Din analiza acestei directive comunitare, se poate observa că 
scutirea de TVA propusă nu se regăseşte printre scutirile 
obligatorii de aplicat de către statele membre prevăzute de 
directivă şi nici printre cele pentru a căror aplicare statele membre 
pot opta.  

Este important de menţionat că România nu poate introduce 
în legislaţia naţională în domeniul TVA prevederi neconforme cu 
acquis-ul comunitar, în caz contrar existând o serie de măsuri ce 
pot fi luate împotriva ţării noastre ca urmare a nerespectării 
angajamentelor asumate.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a arătat că 
iniţiativa nu este rea, dar că este desfiinţată prin punctul de vedere 
al Guvernului. Crede că respingerea propunerii legislative este cea 
mai bună soluţie.  

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost 
votată în unanimitate, urmând ca la nivelul comisiei să se 
întocmească un preraport de respingere.  

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
    Dr.ing. Stelian Fuia         Vasile Mocanu    
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