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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 24, 25, 26 şi 27 august 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25, 26 şi 27 
august 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea de către conducerea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale a "Situaţiei la zi privind sectorul agricol", cu participarea 
organizaţiilor profesionale reprezentative la nivel naţional. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru  
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 398/2013). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 519/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
alineatului (1) al articolului 194 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
(aviz; Pl.x 524/2015). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 
460/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării” (aviz; 
PL.x 513/2015). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Deltei Dunării" (aviz; Pl.x 515/2015). 
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8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Legii privind siguranţa naţională a României nr.51 din 29 iulie 1991 (aviz; 
Pl.x 428/2015). 

Lucrările şedinţei din data de 24 august 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru  
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 398/2013). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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. 79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi 
pentru  modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie (PL.x 398/2013). 

Au continuat dezbaterile pe articole.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 august 2015, având  

următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Prezentarea de către conducerea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale a "Situaţiei la zi privind sectorul agricol", cu participarea 
organizaţiilor profesionale reprezentative la nivel naţional. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru  
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 398/2013). 
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2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării” (aviz; 
PL.x 513/2015). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Deltei Dunării" (aviz; Pl.x 515/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Legii privind siguranţa naţională a României nr.51 din 29 iulie 1991 (aviz; 
Pl.x 428/2015). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi membri ai comisiei.  
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Daniel Constantin – Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- doamna Simona Man – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Tatomir – director general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Herciu – director general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Puţintei – director general, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- domnul Florin Ionuţ Barbu – director general, Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare; 
- domnul Eugen Popescu – director general, Agenţia pentru Finanţarea 

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

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Eduard Lucian Simion – guvernator, Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunarii”; 
- domnul Constantin Cabuz  – secretar, Consiliul Judeţean Tulcea; 
- domnul Laurenţiu Baciu – preşedinte, Liga Asociaţiilor 

Producătorilor Agricoli din România – LAPAR; 
- domnul Emil Florian Dumitru – preşedinte, Federaţia Naţională PRO 

AGRO; 
- domnul Ilie Van – preşedinte, Uniunea Crescătorilor de Păsări din  

România - UCPR; 
- domnul Caludiu Frânc – preşedinte, Federaţia Crescătorilor de 

Bovine din România – FCBR; 
- domnul Viorel Marin – preşedinte, Asociaţia Naţională a Industriilor 

de Morărit şi Panificaţie din România – ANAMOB; 
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- domnul Nica Viorel – preşedinte, Liga Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigaţii din România – LUAIR; 

- domnul Florentin Bercu – director general, Federaţia Naţională PRO 
AGRO. 

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

Domnia sa a prezentat ordinea de zi a şedinţei şi a precizat că 
dezbaterile din şedinţă trebuie să aibă rolul de a clarifica unele aspecte legate 
de situaţia la zi în agricultură şi de a stabili o seamă de măsuri care să 
contribuie la diminuarea pierderilor cauzate sectorului agricol de condiţiile 
meteo din această vară.  

A cerut ca în dezbateri să se facă referiri şi la modul în care trebuie 
soluţionate prevederile legislative cuprinse în Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi 
pentru  modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie (PL.x 398/2013), act normativ aflat de ceva 
vreme pe ordinea de zi a comisiei şi care trebuie finalizat în aşa fel încât să 
pună ordine în sistemul îmbunătăţirilor funciare, domeniu din ce în ce mai 
important pentru siguranţa sectorului agricol din România.  

Domnul Daniel Constantin, ministrul  agriculturii a subliniat că trebuie 
discutat despre problemele pe care sectorul agricol le întâmpină, după doi 
ani foarte buni în care agricultura a contribuit la creşterea economică. A 
afirmat că se lucrează la un program prin care unele pierderi suferite de 
fermieri să fie compensate.  

Domnia sa a făcut precizări şi în legătură cu stadiul absorbţiei 
fondurilor europene şi a subliniat că pe lângă măsurile cunoscute, unele 
aflate în derulare şi altele în pregătire în PNDR 2014-2020, conducerea 
MADR urmăreşte şi utilizarea fondurilor pentru creşterea calităţii vieţii în 
mediul rural şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de civilizaţie la 
sate: „Este nevoie ca să ducem utilităţile în satul românesc”. 

În continuare a prezentat preocupările şi programele în domeniul 
irigaţiilor şi îmbunătăţirilor funciare. În perioada 2014-2020 se prevede 
alocarea a peste 435 milioane euro pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii secundare, precum şi pentru refacerea infrastructurii 
principale. Preocuparea ministerului este să se asigure irigarea la preţuri 
foarte mici.  

În anul 2015, fermierii au avut contracte pentru irigare pentru 
aproximativ 300.000 ha, din care s-au irigat aproximativ 150.000 ha.  
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Trebuie văzut ce se poate face pentru a acorda ajutoare fermierilor 
pentru pierderea de venit, calculele vor fi făcute după ce vor fi centralizate 
toate datele.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că o dezbatere pe tema 
dezbătută azi ar fi trebuit făcută înainte de vacanţa parlamentară. S-au 
cheltuit bani grei pentru sistemele de irigaţii, dar modul în care este utilizată 
reţeaua de irigaţii nu justifică sumele cheltuite.  

Infrastructura principală a fost refăcută de cel puţin două ori. Este ceva 
care nu concordă şi se aşteaptă ca ministerul agriculturii să arate care sunt 
cauzele lipsei de atractivitate pentru fermieri în ceea ce priveşte sistemele de 
irigaţii. Este ceva care nu merge, nu este posibil să fii în treapta I şi să nu 
irigi pe timp de secetă.  

Nu s-au găsit soluţii pentru legumicultori. A cerut ca ministerul să 
clarifice ce înţelege prin „condiţii artificiale”  legate de finanţările europene 
în agricultură.  

Domnul deputat George Scarlat – a cerut să se clarifice condiţiile în 
care infrastructura secundară se atribuie celor care o utilizează şi a arătat că 
trebuie rezolvate chestiunile legate de cadastrul agricol.  

Domnul Viorel Nica, preşedinte LUAIR, a prezentat modul în care a 
acţionat în domeniul irigaţiilor şi a afirmat că rezultatele pe care le-a obţinut 
au fost posibile şi cu sprijinul MADR. 

A cerut ca ministerul să găsească soluţii legislative pentru a împiedica 
vânzarea terenurilor din amenajările de irigaţii. 

Domnii deputaţi Marian Avram, Petre Daea şi Ion Tabugan au 
formulat propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul 
îmbunătăţirilor funciare. 

În continuarea dezbaterilor s-a trecut la dezbaterea şi avizarea 
Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării” (PL.x 513/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege aflat 
pe ordinea de zi pentru avizare.  

Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Propunerea legislativă pentru modificarea art.III din Legea 
nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Deltei Dunării" (Pl.x 515/2015) a primit, în 
unanimitate, aviz negativ. 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa 
naţională a României nr.51 din 29 iulie 1991 (Pl.x 428/2015) a primit,  cu 
majoritate de voturi (înregistrându-se 2 voturi împotrivă), aviz favorabil. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 august 2015, având  
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 519/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
alineatului (1) al articolului 194 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
(aviz; Pl.x 524/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 
519/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de lege. 
Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 

modificarea alineatului (1) al articolului 194 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (Pl.x 524/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de lege. 
Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 27 august 2015, având  

următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 

art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 
460/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 
460/2015). 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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