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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 29 septembrie şi 1 octombrie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29 septembrie şi 1 
octombrie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 
lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; PLx. 546/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole (raport; 
PLx. 549/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.20 
din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 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 comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 557/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 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 comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Plx. 553/2015). 
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5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.8 
din Legea 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; PLx. 571/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art.27 din Legea contabilităţii nr.82/1991 (aviz; Plx. 575/2015). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Plx. 573/2015). 

Lucrările şedinţei din data de 29 septembrie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 
lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; PLx. 546/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole (raport; 
PLx. 549/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.20 
din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 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 comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 557/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 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 comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Plx. 553/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.8 
din Legea 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; PLx. 571/2015). 



3 
 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Steriu 
Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 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 Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Marian Ghiveciu a fost absent nemotivat. Domnul deputat Marian Viorel 
Dragomir a fost în delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Simona Man – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ilie Mitea – preşedinte, Agenţia Domeniilor Statului; 
- domnul Romulus Duică – director general adjunct, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - AM PNDR; 
- doamna Dana Cătălina Ionescu – director direcţia juridică, Agenţia 

Domeniilor Statului; 
- doamna Elena Tatomir – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Iancu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Mihail Mitrofan – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale – AM PNDR. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru 
modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PLx. 546/2015). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru două 
săptămâni. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor 
agricole (PLx. 549/2015). 
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Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor şi iniţiator, a prezentat proiectul 
de lege. Domnia sa a subliniat că o clasificare după dimensiunile economice 
ale exploataţiilor agricole româneşti, ţinând cont de valoarea producţiei 
standard (SO.) constituie baza care va permite agriculturii româneşti să se 
adapteze Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene în perioada 2014-
2020 şi creează premisele adoptării celor mai bune decizii pentru 
programarea şi utilizarea fondurilor comunitare.  

Pentru o mai bună caracterizare a dimensiunii economice a unei 
exploataţii agricole prin Regulamentul nr. 1242/2008 a fost introdusă 
noţiunea numită valoarea producţiei standard (SO). 

Planul Naţional pentru Dezvoltare Rurală a fost orientat spre 
dimensiunea economică a exploataţiilor pe baza valorii producţiei standard şi 
susţinerea fermelor mici (c), a fermelor de dimensiuni medii (d),  dar se va 
adresa în acelaşi timp şi fermelor mari să fie menţinute.  

Domnul Romulus Duică, director general adjunct în MADR a afirmat 
că ministerul nu are obiecţiuni şi au urmărit ca dimensiunile menţionate în 
Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare 
pentru exploataţii agricole.  

S-a propus întocmirea unui raport de adoptare. Propunerea a a fost 
aprobată în unanimitate.  

În continuarea dezbaterilor au fost dezbătute Proiectul de Lege pentru 
completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 
şi de modificare a 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 
(PLx. 557/2015), Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a 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 (Plx. 553/2015) şi Proiectul de Lege pentru 
completarea art.8 din Legea 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 
(PLx. 571/2015).  

În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei pentru două 
săptămâni.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 1 octombrie 2015, având  
următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art.27 din Legea contabilităţii nr.82/1991 (aviz; Plx. 575/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Plx. 573/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Steriu 
Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 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 Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Marian Ghiveciu a fost absent nemotivat. Domnul deputat Marian Viorel 
Dragomir a fost în delegaţie externă. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.27 din Legea contabilităţii nr.82/1991 (Plx. 575/2015). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a cerut să se găsească o formulă în aşa fel încât societăţile cu 
specific agricol să poată prezenta acte financiare la încheierea unui an 
agricol.  

Doamna Elena Iancu, şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice a 
precizat că exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, existând 
legislaţie în acest sens. Condiţia în acest sens este ca operatorul economic să 
înştiinţeze organele fiscale cu 30 de zile înainte.  

Domnul Marin Anton – a afirmat că, din experienţă, ştie că instituţiile 
bancare nu ţin cont de prevederile legale în acest caz şi lucrurile   ar trebui 
lămurite.  

S-a propus acordarea unui aviz nefavorabil. Propunerea a fost aprobată 
în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Plx. 573/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă. S-a propus acordarea unui aviz negativ. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.   
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 


		2015-10-07T10:46:22+0300
	Elena V. Ciuverca




