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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 iunie 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11, 12 şi 13 iunie
2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport suplimentar comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
PL.x 211/2012).
2. 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 suplimentar comun
cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
176/2009).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor
măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării”
(cerere de reexaminare, raport suplimentar comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
156/2011/2013).
4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu
cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului (aviz; PL.x
191/2013).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; Plx.
163/2013).
6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea art.13
din Legea nr.148/2000, privind publicitatea (aviz; Pl.x 194/2013).
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7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea
alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x
190/2013).
Lucrările şedinţei din data de 11 iunie 2013 au început la ora 1400 şi au
avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport suplimentar comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
PL.x 211/2012).
2. 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 suplimentar comun
cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
176/2009).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor
măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării”
(cerere de reexaminare, raport suplimentar comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
156/2011/2013).
4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu
cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului (aviz; PL.x
191/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai comisiei. A
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice;
- domnul Ionuţ Ciprian Iuga – secretar de stat, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice;
- domnul Gheorghe Constantin – director, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice;
- doamna Daniela Tănase – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Tatiana Preda – consilier superior, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Anişoara Merticaru – consilier superior, Ministerul Finanţelor
Publice;
- domnul Marius Negoiţă – director cabinet, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice;
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- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Ioana Prodan – expert superior, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
Domnul deputat Andrei Valeriu Steriu a cerut organizarea, în comisie, a
unei dezbateri cu participarea directorului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură şi a reprezentanţilor Curţii de Conturi a României, pentru
clarificarea unor probleme legate de plata subvenţiilor în agricultură.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL.x 211/2012).
Domnul Ionuţ Ciprian Iuga, secretar de stat în MMSC, a precizat că
ministerul pe care-l reprezintă susţine proiectul de lege, dar că sunt unele
amendamente care trebuie foarte atent analizate. Pentru clarificarea unor
aspecte care acum se află în studiu este posibil să fie elaborată o ordonanţă de
urgenţă a Guvernului.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca în analizarea
amendamentelor formulate să se pornească de la cazuri concrete, pentru a se
găsi soluţiile cele mai bune.
Domnul deputat Ioan Dîrzu a afirmat că legea a fost adoptată de Senat în
2011 şi, în acest fel, ministerul ar fi avut suficient timp să vină cu
îmbunătăţiri.
S-a propus amânarea dezbaterii, pentru o săptămână. Propunerea a fost
supusă la vot. S-au înregistrat 6 voturi pentru amânare şi 13 voturi împotriva
amânării.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a anunţat că domnia sa nu se regăseşte
în amendamentele formulate, cu care nu este de acord şi, în consecinţă, nu va
vota niciun amendament care va fi propus.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie.
La poziţia nr. 8 din raport, la art. 16 alin. (1) amendamentul care
prevedere introducerea unei noi litere, lit. k) a fost votat cu majoritate. S-au
înregistrat 31 de voturi pentru şi 1 abţinere.
De asemenea, la poziţia nr. 20, amendamentul care modifică art. 39 a
fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 31 de voturi pentru şi 1 abţinere.
La poziţia nr. 33, amendamentul care prevede modificarea art. 81, lit. d)
a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 28 de voturi pentru şi 4 voturi
împotrivă.
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (PL.x 176/2009).
S-a cerut, din partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,
amânarea pentru o săptămână a analizei.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor
măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării” (PL.x
156/2011/2013).
Doamna Anne Jugănaru, secretar de stat în MMSC, a precizat că
amendamentele formulate au fost convenite cu conducerea Administraţiei
Rezervaţiei Biosfera „Delta Dunării”, cu conducerea Regiei Naţionale a
Pădurilor – Romsilva şi că lucrurile au fost clarificate.
Domnul deputat Marian Avram a arătat că Senatul a analizat acest
proiect de lege, şi-a spus punctul de vedere şi, de asemenea, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei
Deputaţilor a întocmit un preraport la acest proiect legislativ, aşa că ar trebui
analizat în Comisia pentru agricultură, pentru că proiectul este clarificat.
Domnul deputat Marin Anton a cerut organizarea unei şedinţe comune
cu Comisia pentru administraţie, săptămâna viitoare.
Propunerea de amânare a analizei şi de organizare a unei şedinţe comune
a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind
răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului
asupra mediului (PL.x 191/2013).
Domnul deputat Marin Anton a precizat că proiectul de lege este în
dezbaterea comisiei pentru aviz şi a cerut avizarea favorabilă a acestuia.
Propunerea de eliberare a unui aviz favorabil a fost votată în
unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 iunie 2013, începând cu
00
ora 9 , având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; Plx.
163/2013).
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 Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
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- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010
privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
(Plx. 163/2013).
Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a prezentat
proiectul de lege.
Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat în MADR, a precizat
că ministerul nu susţine propunerea legislativă.
S-a cerut respingerea. Propunerea a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 iunie 2013, începând cu
00
ora 9 , având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea art.13
din Legea nr.148/2000, privind publicitatea (aviz; Pl.x 194/2013).
2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea
alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x
190/2013).
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 Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerilor aflate pe ordinea de zi.
După finalizarea dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,
avizarea negativă a Propunerii legislative pentru modificarea art.13 din Legea
nr.148/2000, privind publicitatea (Pl.x 194/2013) şi a Propunerii legislative
pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal (Pl.x 190/2013).
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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