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Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

              Bucureşti,  23.04.2013    
             Nr.24/211 

 
PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 aprilie 2013 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16, 17 şi 
18 aprilie  2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri-
financiare (aviz; PL.x 93/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea 
unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în 
domeniul executării unor creanţe datorate statului (raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 84/2013). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (raport comun suplimentar cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 465/2012). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al Comunei Fundulea 
şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul 
Călăraşi (raport suplimentar; PL.x 101/2012). 
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Lucrările şedinţei din data de 16 aprilie 2013 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri-
financiare (aviz; PL.x 93/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (raport comun suplimentar cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 465/2012). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dan Manolescu – secretar de stat, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Kiraly Andras Gyorgy - secretar de stat, Ministerul 

Educaţiei Naţionale;  
- doamna Elena Dumitru – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Petru Dudaş – director general, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Monica Negruţiu – director general, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- domnul Valentin Mavrodin – director general, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- doamna Mihaela Smarandache – director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice;  
- domnul Mihai Brăgaru – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
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- doamna Gabriela Gheorghe – consilier, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- domnul Iulian Butnaru – consilier ministru, Ministerul 
Finanţelor Publice; 

- doamna Tatiana Preda – consilier superior, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Irina Creangă – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale;  

- domnul Viorel Gîţ – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Florin Beiu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea 
unor măsuri-financiare (PL.x 93/2013). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a precizat că au fost formulate amendamente la 
unele articole ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri-financiare. 

Domnul deputat Petre Daea a cerut să se aibă în vedere şi să se 
urmărească modalităţile de sporire a veniturilor la buget, de reducere a 
evaziunii fiscale şi de stimulare a elementelor de politică agricolă. 

Domnia sa a arătat că, pornind de la importanţa deosebită a 
problematicii analizate, este necesară o dezbaterea responsabilă, pentru 
că ar putea apărea elemente care să lovească frontal în politica agricolă. 
Este normal ca timpul de dezbatere a acestui act normativ să fie 
prelungit, pentru a îmbunătăţi forma finală care va fi aprobată.  

Domnul deputat Ion Bălan a cerut ca membrii comisiei să nu dea 
drumul cu uşurinţă unui act normativ cu urmări nebănuite pentru 
agricultori, să se vadă de ce aceste sume sunt trecute atât de diferenţiat 
şi să se găsească o formă finală care să fie acceptată.  

Domnul deputat Vasile Mocanu a solicitat ca dezbaterea să fie 
amânată, pentru a se realiza o analiză profundă a efectelor măsurilor 
prevăzute prin ordonanţa Guvernului.  

 Domnul deputat Ioan Munteanu a afirmat că proiectul legislativ 
este venit aici de suficient timp şi a existat posibilitatea formulării de 
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amendamente,. Ele ar fi trebuit supuse analizei în comisie şi, astfel, ar fi 
fost eliminată posibilitatea afirmaţiilor populiste.  

Domnul deputat Iliuţă Vasile a cerut amânarea analizei, pentru că 
propunerile de taxare nu reprezintă o soluţie în acest moment.  

Domnul deputat Ion Melinte a solicitat precizări în legătură cu 
modul în care s-au efectuat calculele. Impunerea unor taxe în condiţiile 
în care subvenţiile se acordă în scopul menţinerii agricultorilor în 
această activitate grea nu se justifică în momentul actual. 

Domnul  Dan Manolescu, secretar de stat în MFP, a precizat că, în 
comisia pentru agricultură, se dă doar un aviz, dezbaterea pe fond 
urmând să se desfăşoare în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Dacă dezbaterile din cele două comisii vor fi defazate pot apărea 
efecte nedorite în domeniul fiscal. 

S-a supus votului propunerea de amânare a analizei. Propunerea a 
fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL.x 176/2009).  

Domnul deputat Marin Anton, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a subliniat că în cuprinsul acestuia sunt unele 
neclarităţi care ar trebui lămurite, pentru a justifica modificările. A 
cerut să se răspundă la întrebările pe care membrii comisiei le-au 
formulat în şedinţele anterioare.  

Doamna Elena Dumitru, secretar de stat în MMSC, a răspuns la 
întrebările formulate şi a precizat numărul de avize, autorizaţii de 
mediu, ponderea acestora şi sumele care se percep pentru eliberarea 
acestora.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole.  
În timpul dezbaterilor pe articole s-a cerut amânarea analizei 

pentru ca punctele de vedere ale MADR şi MMSC să fie puse de acord 
în legătură cu activităţile de obţinere, cultivare, depozitare, prelucrare, 
comercializare a organismelor vii modificate genetic care, potrivit 
prevederilor actuale sunt interzise în ariile naturale protejate.  

Propunerea de amânare a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 26 de voturi pentru, 6 voturi împotriva amânării şi 1 abţinere.  

S-a hotărât constituirea unei comisii formată din domnii deputaţi 
Liviu Harbuz, Cristian Ioan Chirteş, Petre Daea, Marin Anton şi Ion 
Melinte care să coordoneze activitatea de armonizare a punctelor de 
vedere a celor două ministere cu răspundere în acest domeniu.  
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Domnul deputat  Petre Daea a cerut să se acorde mai multă atenţie 
modului în care sunt abordate problemele care fac obiectul 
reglementărilor, pentru că, altfel, se pot lua decizii greşite. Trebuie o 
abordare în spiritul rigorii parlamentare şi respectarea procedurilor 
parlamentare, iar deciziile importante trebuie luate în comisiile de 
specialitate.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (PL.x 465/2012). 

Domnul deputat Costel Şoptică, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a subliniat că acesta a fost retrimis din plenul 
Camerei Deputaţilor.   

Domnul Kiraly Andras Gyorgy, secretar de stat în MEN, a afirmat 
că forma raportului prezentat în comisiei este cea corectă şi a cerut 
votarea acesteia.  

S-a trecut la votarea pe articole. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli a fost votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 aprilie 2013, 
începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al Comunei Fundulea 
şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul 
Călăraşi (raport suplimentar; PL.x 101/2012). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Ioan Todiraş – vicepreşedinte, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- doamna Dana Ionescu – consilier juridic, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- doamna Ana Pană – serviciul legislaţie, Agenţia Domeniilor 

Statului. 
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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 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al 
Comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Fundulea, judeţul Călăraşi (PL.x 101/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a menţionat că punctul de vedere al 
Guvernului este unul negativ.  

Domnul Ioan Todiraş, vicepreşedinte al ADS, a susţinut punctul 
de vedere al Guvernului şi a enumerat motivele pentru care acest punct 
de vedere este negativ. 

S-a propus respingerea Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al Comunei Fundulea 
şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul 
Călăraşi. 

Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 30 de voturi pentru şi 3 voturi împotriva respingerii. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 18 aprilie 2013, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea 
unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în 
domeniul executării unor creanţe datorate statului (raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 84/2013). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Ioan Todiraş – vicepreşedinte, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- doamna Dana Ionescu – consilier juridic, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- doamna Ana Pană – serviciul legislaţie, Agenţia Domeniilor 

Statului. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea 
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unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în 
domeniul executării unor creanţe datorate statului (PL.x 84/2013). 

Domnul deputat Ion Bălan, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege. 

Domnul Ioan Todiraş,  vicepreşedinte al ADS, a prezentat poziţia 
conducerii ADS şi a solicitat aprobarea unor modificări în textul 
proiectului de lege. 

Domnia sa a precizat că MFP a comunicat că nu susţine adoptarea 
acestor amendamente propuse, dar că neadoptarea lor ar crea greutăţi în 
activitatea financiar contabilă a ADS. 

Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea proiectului de lege. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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