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             Nr.4c-4/46 

 

PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 februarie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5 şi 6 
februarie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri de 
reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
450/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin. (1) al art. 24 din Legea 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 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
744/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005  privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice (raport; Pl.x 456/2013). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 89/1998 – Legea apiculturii (raport; Pl.x 492/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind transmiterea 
unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul 
Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul 
Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia (aviz; Pl.x 
582/2013). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor (aviz; Pl.x 
596/2013). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 669/2013). 
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8. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 663/2013). 

9. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru  modificarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 675/2013). 

10. Întâlnire cu reprezentanţii direcţiilor agricole cu privire la 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru resurse Vegetale şi reorganizarea 
inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. 

11. Întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor crescătorilor de ovine, cu 
privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind pajiştile 
permanente.  

Lucrările şedinţei din ziua de 4 februarie 2014 au început la ora 1400 
şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri de 
reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
450/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin. (1) al art. 24 din Legea 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 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
744/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005  privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice (raport; Pl.x 456/2013). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 89/1998 – Legea apiculturii (raport; Pl.x 492/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind transmiterea 
unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul 
Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul 
Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia (aviz; Pl.x 
582/2013). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor (aviz; Pl.x 
596/2013). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 669/2013). 
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Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 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 Dana Chircă – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ecaterina Munteanu – şef serviciu, Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România; 
- domnul Minodor Stoica - şef serviciu, Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România; 
- doamna Dana Ionescu – şef serviciu, Agenţia Domeniilor Statului; 
- domnul George Marinescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Marie Anne Niculescu – consilier juridic, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Nicoleta Ciubuc – expert, Ministerul Finanţelor Publice. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin Anton, 

vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 

măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe 
drumurile publice (PL.x 450/2013). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea, cu o săptămână, a 
analizei, pentru clarificarea punctului de vedere al Guvernului. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea 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 (Pl.x 744/2010). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de iniţiator şi raportor al 
proiectului de lege a precizat că, prin proiect se propune ca reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere pentru diferenţa dintre 
suprafaţa primită prin aplicarea legilor fondului funciar şi cea avută în 
proprietate persoanelor fizice sau juridice, după caz, moştenitorilor 
acestora, să se facă pe vechile amplasamente, avându-se în vedere structura 
de proprietate forestieră existentă în momentul deposedării abuzive de către 
regimul comunist.  
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Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat, MADR, a 
precizat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 33 de voturi pentru şi 3 abţineri.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005  privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole şi silvice (Pl.x 456/2013). 

  Domnul deputat George Scarlat, în calitate de raportor şi iniţiator al 
propunerii legislative, a afirmat că principalul obiectiv al actului normativ 
este ca fermierii să poată accesa fondurile europene, iar acest deziderat se 
poate realiza dacă producătorii sunt asociaţi şi a cerut aprobarea propunerii 
legislative.  

Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat în MADR, a 
precizat că Guvernul susţine proiectul legislativ. S-a propus aprobarea 
întocmirii unui raport favorabil, cu amendamente. 

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

modificarea şi completarea Legii nr. 89/1998 – Legea apiculturii (Pl.x 
492/2013). 

În timpul dezbaterilor s-a propus respingerea proiectul legislativ. 
Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, 
judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, 
judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia 
(Pl.x 582/2013). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de iniţiator, a prezentat 
propunerea legislativă şi a cerut aprobarea acesteia.  

Au urmat dezbateri, în timpul cărora s-au formulat amendamente. 
După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor (Pl.x 
596/2013). 

Domnul deputat Ion Melinte, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a cerut acordarea unui aviz favorabil. 

Domnul deputat Costel Şoptică – a subliniat că nu există un punct de 
vedere al Guvernului şi a propus amânarea analizei, până la primirea unui 
punct de vedere. S-a propus amânarea pentru o săptămână. Propunerea a 
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fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 35 de voturi pentru şi 1 
abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 
669/2013). 

Domnul deputat Ion Bălan – a arătat că iniţiativa prevede ca atunci 
când au pierderi, fermierii să nu mai plătească impozitul datorat.  

 A afirmat că prevederile actuale din Codul fiscal sunt mai favorabile 
faţă de ceea ce se propune prin această iniţiativă. 

Domnul deputat Petre Daea – a precizat că de la abrogarea Legii nr. 
381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în 
agricultură a dispărut şi mecanismul de constatare a pagubelor. Azi, dacă 
vrei să constaţi o pagubă, nu ai o bază pe care să o faci.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a arătat că, prin adoptarea 
propunerii, s-ar crea un cadru legal pentru acţiunile viitoare. Până când va 
apărea alt act, să se aprobe propunerea, care să se aplice începând cu anul 
2014. 

S-a propus amânarea pentru o săptămână a analizei. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 februarie 2014, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Întâlnire cu reprezentanţii direcţiilor agricole cu privire la 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru resurse Vegetale şi reorganizarea 
inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. 

2. Întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor crescătorilor de ovine, cu 
privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind pajiştile 
permanente.  

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 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 Elena Tatomir – director general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Cristina Gafton – director general, Laboratorul Central 

pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor - Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale;  

- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Mirela Benea – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale;  
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- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dan Bartolomeu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Angela Rădescu – director executiv, Inspectoratul teritorial 
pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Braşov; 

- doamna Ofelia Marilena Müller - director executiv, Inspectoratul 
teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Dolj; 

 - domnul Ion Bornea - director executiv, Inspectoratul teritorial 
pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Teleorman; 

- doamna Adina Voinea - director executiv, Inspectoratul teritorial 
pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Prahova; 

- doamna Mădălina-Marinela Mihai – responsabil economic - director 
executiv, Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului 
săditor Dolj; 

- domnul Valentin Marian – secretar general, Federaţia Crescătorilor 
de Ovine şi Caprine din România; 

- domnul Iancu Polifronie – vicepreşedinte, Federaţia Crescătorilor de 
Ovine şi Caprine din România; 

- domnul Ion Săvescu – vicepreşedinte, Federaţia Oierilor de Munte; 
- domnul Ionică Nechifor – secretar general, Federaţia ROMOVIS. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin Anton, 

vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbateri vizând măsurile luate de conducerea MADR cu 

privire la reorganizarea unor structuri din subordine, în special măsurile de 
reorganizare a inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi 
materialului săditor. 

Doamna Cristina Gafton, director general al LCCSMS, a prezentat 
preocuparea MADR pentru reorganizarea activităţii în domeniul 
controlului calităţii seminţelor şi materialului săditor şi a subliniat că se 
urmăreşte informatizarea la nivel naţional – inspectoratele judeţene vor 
rămâne fără personalitate juridică şi vor fi coordonate de la nivel central. 
Va rămâne laboratorul central, care are acreditare.  

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul doamna Angela Rădescu, 
director executiv al ITCSMS Braşov, Ofelia Marilena Müller, director 
executiv al ITCSMS Dolj, Ion Bornea, director executiv al ITCSMS 
Teleorman care au prezentat punctul de vedere al reprezentanţilor 
inspectoratelor teritoriale şi au declarat că nu sunt de acord cu măsurile 
luate, pentru că acestea perturbă activitatea unităţilor pe care le reprezintă, 
pentru că acum activitatea este foarte bine pusă la punct, îşi asigură 
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veniturile din activităţi proprii şi toate standardele sunt armonizate cu 
legislaţia europeană. 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Liviu Harbuz, Stelian 
Dolha,  Marin Anton, Ion Melinte, Toader Dima, Costel Şoptică, Ion 
Bălan, George Scarlat, Tinel Gheorghe care au subliniat necesitatea unei 
analize mai atente a măsurilor de reorganizare în acest domeniu pentru că 
trebuie valorificată experienţa celor care lucrează în teritoriu, care-şi 
asigură sursele de finanţare din resurse proprii şi trebuie avut în vedere să 
nu se piardă potenţialul uman existent la nivelul inspectoratelor teritoriale. 

S-a hotărât ca dezbaterea să fie reluată cu prilejul reexaminării 
proiectului de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 
subordinea acestuia (PL.x 346/2013).  

În continuarea şedinţei s-a trecut la analizarea prevederilor din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind pajiştile 
permanente.  

Doamna Maria Toma, director în MADR, a prezentat stadiul 
discuţiilor pe care reprezentanţii MADR le-au purtat cu reprezentanţii 
crescătorilor de ovine şi a precizat că au apărut neînţelegeri doar în legătură 
cu încărcătura minimă la hectar. Domnia sa a arătat că neînţelegerile sunt 
chiar între reprezentanţii asociaţiilor crescătorilor de ovine, deoarece unii 
solicită încărcătura de 0,3 UVM/ha, în timp ce alţii solicită o încărcătură 
minimă de  UVM/ha.  

A luat cuvântul domnii deputaţi Costel Şoptică, Ion Bălan, Stelian 
Dolha, George Scarlat care au susţinut căutarea unei soluţii de mediere, 
care să ţină cont de particularităţile fiecărei zone şi ale fiecărei rase de 
ovine, în interesul crescătorilor şi al creşterii efectivelor de animale.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a cerut ca decizia finală în acest 
domeniu să se fundamenteze pe un studiu care să ţină cont de suprafeţe, 
calitatea păşunilor, rasa de animale şi alte elemente care să conducă la cea 
mai bună decizie.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 februarie 2014, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 663/2013). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru  modificarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 675/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
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- 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 avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 663/2013). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 34 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 
1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 6675/2013). 

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

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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