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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 aprilie 2013 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 şi 
11 aprilie  2013, având următoarea ordine de zi: 

1. 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). 

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 comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009). 

3. 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; PLx 101/2012). 

4. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a regimului comercial aplicabil 
anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (COM 
(2013) 106). 

Lucrările şedinţei din data de 9 aprilie 2013 au început la ora 1400 
şi au avut următoarea ordine de zi: 

1. 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). 
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Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-
Matiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu 
Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu 
Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin.  A absentat, motivat, domnul 
deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dan Marinide – director general adjunct, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- doamna Mihaela Cernezeanu – consilier, Ministerul Finanţelor 

Publice. 
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). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru 
clarificarea unor probleme legate de nivelul taxelor, precum şi pentru 
determinarea venitului anual pentru veniturile din activităţi agricole pe 
baza normelor anuale de venit.  

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 aprilie 2013, 

începând cu ora 830, având următoarea ordine de zi aprobată: 
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). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-
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Matiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu 
Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu 
Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin.  A absentat, motivat, domnul 
deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Mihaela Smarandache – director, Ministerul Mediului şi 

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

şi Schimbărilor Climatice; 
- doamna Victoria Lupu – consilier, Ministerul Economiei. 
Lucrările şedinţei 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.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 reamintit că proiectul a mai fost pe ordinea de zi a 
comisiei, dar a fost amânat pentru clarificarea unor aspecte legate de 
alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră producătorilor de energie electrică pentru perioada 2013-
2020. În anexele la lege se prevede că sume mari de bani să se dea cu 
titlu gratuit producătorilor de energie. A cerut lista cu beneficiarii 
acestor fonduri şi date legate de gestionarii acestor fonduri. 

Domnul deputat Liviu Harbuz a precizat că beneficiarii acestor 
fondurilor vor fi aleşi în funcţie de momentul în care s-au înscris pentru 
demararea unor astfel de investiţii, pe principiul „primul venit, primul 
servit”. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a subliniat că sunt 
anumite probleme care rămân neclarificate şi după aceste discuţii. A 
cerut amânarea analizei, pentru ca situaţia viitorilor beneficiari ai 
fondurilor să fie prezentată şi în comisie. 

Domnul deputat Petre Daea a cerut amânarea pentru o săptămână, 
pentru a se primi răspuns la solicitările formulate în şedinţă. 

De asemenea, domnia sa a cerut date legate de organismele 
modificate genetic, pentru că este un domeniu cu foarte mare 
responsabilitate, atât în plan economic, dar şi în cel al protecţiei 
mediului şi al sănătăţii. 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a afirmat că noi nu suntem prea 
exacţi, ori se tratează cu superficialitate problemele. 

A cerut înfiinţarea unei comisii care să realizeze audierea 
miniştrilor în legătură cu acţiunile organizate pentru preîntâmpinarea 
inundaţiilor.  

Domnul deputat Vasile Mocanu a cerut să se analizeze în mai 
mare măsură aspectele de natură economică legate de culturile de 
organisme modificate genetic. Trebuie avute în vedere şi avantajele 
economice rezultate în urma activităţilor cu organisme modificate 
genetic.   

S-a propus amânarea analizei pentru o săptămână. Propunerea a 
fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 28 voturi pentru şi 5 voturi 
împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 11 aprilie 2013, 
începând cu ora 830, având următoarea ordine de zi: 

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; PLx 101/2012). 

2. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a regimului comercial aplicabil 
anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (COM 
(2013) 106). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-
Matiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu 
Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu 
Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin.  A absentat, motivat, domnul 
deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Viorel Gîţ – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Dana Ionescu – consilier juridic, Agenţia Domeniilor 

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

S-a trecut la dezbaterea 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 (PLx 101/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că Propunerea de trecere a 
terenurilor  curţi-construcţii din domeniul privat al statului în domeniul 
privat al comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al 
Comunei Fundulea, judeţul Călăraşi, se bazează pe necesitatea aplicării 
unitare şi nediferenţiate a prevederilor art. 36 alin. (2) din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevede: „terenurile proprietate de stat, 
situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă 
veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea 
construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării 
de la stat a unor asemenea locuinţe, trec la cererea proprietarilor 
actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, 
proporţional cu cota deţinută din construcţie”.  

Au urmat dezbateri. 
Doamna Dana Ionescu, consilier juridic al ADS, a subliniat că 

suprafaţa de teren pe care ADS o deţine la Staţiunea de Cercetări pentru 
Plante Medicinale şi Aromatice Fundulea se află în totalitate în 
domeniul public al statului, şi nu în domeniul privat. În conformitate cu 
prevederile Legii nr. 268/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, ADS deţine în patrimoniu numai terenuri cu destinaţie 
agricolă, nu şi construcţii, aşa cum este consemnat în anexă la proiectul 
de lege, neavând competenţă cu privire la aceste tipuri de bunuri 
imobile.  

În anexă nu sunt individualizate terenurile pe tarla şi parcelă, în 
conformitate cu inventarierea efectuată în baza Ordinului comun al 
M.A.A.P./M.A.P. nr. 150/106/2002, aşadar ADS nu poate efectua o 
verificare documentată şi nu poate afirma cu certitudine că respectiva 
suprafaţă de teren se regăseşte în propriul patrimoniu. 

Potrivit dispoziţiilor 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, cu modificările şi completările ulterioare, ADS are 
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competenţă numai în ce priveşte reconstituirea dreptului de proprietate, 
nu şi pentru constituirea dreptului de proprietate. 

În Nota de fundamentare se face referire la constituirea dreptului 
de proprietate, iar în cuprinsul propunerii legislative enunţul priveşte 
„constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate”. 

 Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut rezolvarea cazului, 
pentru că este vorba de un proiect de act normativ care prevede că prin 
derogare de la dispoziţiile Legii nr. 45/2009 să se transmită suprafaţa de 
902,69 mp în domeniul privat al Comunei Fundulea, judeţul Călăraşi şi 
în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul 
Călăraşi, de la ADS.   

Domnul deputat Vasile Iliuţă a cerut trecerea în proprietatea 
privată a Comunei Fundulea a suprafeţei de 900 mp. 

Domnul deputat Marian Ghiveciu – proiectul de lege a mai fost la 
comisie şi a afirmat că neaprobarea acestuia ar însemna că se face o 
nedreptate celor care au cumpărat locuinţele aflate pe acest teren. 

Domnii deputaţi Vasile Mocanu şi Valeriu Andrei Steriu au cerut 
ca la astfel de dezbateri să fie prezenţi şefii instituţiilor implicate.  

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

S-a trecut la dezbaterea Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a regimului 
comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea 
produselor agricole (COM (2013) 106). 

Domnul deputat Marin Anton, vicepreşedinte al comisiei, a 
informat membrii comisiei că suntem sesizaţi pentru verificarea 
respectării principiului subsidiarităţii şi a menţionat că obiectivul 
regulamentului este de a stabili regimul  comercial aplicabil 
importurilor unor produse agricole transformate şi exporturilor de 
mărfuri şi al produselor agricole încorporate în acele mărfuri. 

Propunerea de avizare favorabilă a respectării principiului 
subsidiarităţii a fost votată în unanimitate.  

 
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Marin Anton       Costel Şoptică 
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