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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 februarie 2015 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3, 4 şi 
5 februarie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  (raport; PL.x 
575/2014). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru eliminarea 
impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile 
agricole, silvice şi din piscicultură (aviz; Pl.x 598/2014). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 
(aviz; Pl.x 582/2014). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi 
relansarea activităţilor economice (aviz; Pl.x 544/2014). 

Lucrările şedinţei din data de 3 februarie 2015 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  (raport; PL.x 
575/2014). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 



procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 
(aviz; Pl.x 582/2014). 

Au fost prezenţi 35 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, 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, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu 
Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul George Turtoi – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Sin – preşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Eugen Popescu – director general, Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
- domnul Nicolae Popa – director general adjunct, Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
- doamna Daniela Ilie, consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 
(Pl.x 582/2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul 
de lege şi a propus acordarea unui aviz favorabil. 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a afirmat că revine cu o 
veche problemă, legată de restituirea unor terenuri către foştii 
proprietari sau urmaşii acestora, terenuri pe care oamenii le-au câştigat 
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în instanţă şi care sunt acum la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pomicultură Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud. Pe această temă, 
a restituirii terenurilor a făcut şi o propunere legislativă care ar trebui 
analizată în comisie. A cerut să se găsească o soluţie încât oamenii să-
şi primească drepturile care le revin, dar şi staţiunea să-şi poată 
continua activitatea.  

Domnul deputat Petre Daea – a cerut ca proprietatea statului 
aflată în patrimoniul staţiunii să rămână întreagă, este inalienabilă, nu 
trebuie lăsat loc de interpretare. De asta nu se mai atinge nimeni. Sunt 
nereguli în modul în care s-au dat unele hotărâri judecătoreşti. 
Interesele locale nu au ce conta aici. Staţiunile de cercetare au fost 
înfiinţate pe cele mai bune terenuri şi situaţia nu trebuie schimbată. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că este de acord cu 
afirmaţiile domnului deputat Petre Daea şi a solicitat găsirea unor 
soluţii acceptabile pentru retrocedarea terenurilor.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a propus ca iniţiativa să fie 
analizată într-o şedinţă viitoare a comisiei pentru a se găsi soluţiile 
cele mai potrivite.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a propus analizarea propunerii 
legislative în şedinţa viitoare.  

Domnul Gheorghe Sin, preşedinte ASAS, a arătat că este 
pregătit să prezinte un material scris referitor la cazul staţiunii de la 
Bistriţa, pentru ca situaţia să fie bine analizată. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului propunerea de a 
cordare a unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind 
înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin 
reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  
(PL.x 575/2014). 

Domnul George Turtoi, secretar de stat în MADR, a prezentat 
proiectul de lege şi a precizat că se urmăreşte reorganizarea structurii 
Agenţiei privind derularea fluxurilor de lucru aferente proiectelor 
finanţate, de la împărţirea actuală pe orizontală (pe faze de proiect – 
evaluare, contractare, autorizare) la o împărţire pe verticală, prin 
gruparea măsurilor de finanţare în funcţie de tipurile de beneficiari si 
domeniile tehnice aferente. 

Serviciile tehnice vor desfăşura toate activităţile de la depunerea 
proiectului până la autorizarea plăţii. Astfel, personalul angajat în 
cadrul serviciilor tehnice este competent din punct de vedere al 

 3



specializării tehnice, pentru realizarea eficientă a activităţilor de 
evaluarea a proiectelor si de autorizare a plăţilor. Mai mult, se poate 
realiza o gestiune mult mai eficientă a personalului si o politică de 
recrutare adecvată, în funcţie de domeniile tehnice solicitate si de 
necesarul de personal. 

Se doreşte descentralizarea activităţilor de evaluare, contractare 
si verificare în vederea autorizării plăţii (a tuturor controalelor de nivel 
I) la nivelul Oficiilor Judeţene, la nivel regional realizându-se 
eşantionul de 5% de verificare pe teren si autorizarea efectivă a 
plăţilor (ordonanţarea). Astfel, beneficiarii vor avea un interlocutor 
unic în cadrul Agenţiei, iar fragmentarea verificărilor între oficiile 
judeţene si centrele regionale va fi eliminată. Un alt avantaj, 
determinat si de împărţirea pe verticală a Agenţiei, este evidenţa clară 
a proiectelor în cadrul structurilor organizatorice. 

Prezentul act normativ asigură calitatea managementului PNDR, 
dar reprezintă în acelaşi timp şi o măsură de absorbţie a fondurilor 
europene puse la dispoziţia statelor membre UE, evitându-se astfel 
penalizările din partea Comisiei Europene şi a altor organisme 
europene şi naţionale, controlul adecvat al utilizării fondurilor plătite 
de către beneficiarii acestora prin adaptarea activităţii instituţiei 
respectiv modificarea şi stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei, 
eficientizarea activităţii, în vederea întăririi structurii administrative. 

O astfel de măsură constă în asigurarea, în regim de urgenţă, a 
mecanismului managerial la nivel central şi teritorial al Agenţiei 
responsabil cu gestionarea acestor fonduri comunitare, precum şi 
luarea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei, constând 
în reorganizarea managementului structurilor centrale şi teritoriale ale 
Agenţiei. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a formulat unele întrebări şi 
comentarii legate de schimbările survenite şi a vrut să se asigure că se 
va asigura stabilitatea şi predictibilitatea în activitatea agenţiei.  

A întrebat care este poziţia Comisiei Europene faţă de aceste 
modificări şi a vrut să ştie care este stadiul în care se află viitorul 
PNDR. A afirmat că schimbările survenite reprezintă o decizie politică 
menită să conserve poziţiile deţinute în prezent, în eventualitatea 
schimbării actualei majorităţii politice. A cerut date în legătură cu 
absorbţia fondurilor europene şi cum se va stabili noul program. 

Domnul George Turtoi a răspuns în continuare la întrebările 
formulate.  
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Domnul deputat Marian Ghiveciu – a prezentat situaţia existentă 
în judeţul Buzău în legătură cu activitatea agenţiei şi a cerut să se facă 
o analiză şi, dacă ceva nu funcţionează, să se ia măsuri şi, eventual, să 
fie destituit cel care conduce acum activitatea de acolo.  

Domnii deputaţi Ioan-Cristian Chirteş şi Nechita-Stelian Dolha 
au formulat unele critici legate de forma în care a fost prezentat actul 
normativ. 

Au urmat dezbateri pe articole. La art. 40 s-au înregistrat 29 de 
voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, la art. 12 s-au înregistrat 29 de 
voturi pentru şi 6 abţineri, iar la art. 15 alin. (1), un amendament 
formulat de domnul deputat Ioan-Cristian Chirteş a fost respins, 
înregistrându-se 7 voturi pentru amendament şi 28 de voturi 
împotrivă. La art.15 alin. (2) amendamentul formulat de domnul 
deputat Ioan-Cristian Chirteş a fost respins, înregistrându-se 7 voturi 
pentru şi 28 de voturi împotrivă. 

Art. 15 a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 28 de voturi 
pentru, 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

În ansamblu, proiectul de raport asupra Propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România (Pl.x 575/2014) a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 29 
de voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 februarie 2015, 
având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru eliminarea 
impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile 
agricole, silvice şi din piscicultură (aviz; Pl.x 598/2014). 

Au fost prezenţi 35 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, 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, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu 
Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, 
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motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din 
activităţile agricole, silvice şi din piscicultură (Pl.x 598/2014). 

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

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 februarie  2015, 
având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi 
relansarea activităţilor economice (aviz; Pl.x 544/2014). 

Au fost prezenţi 35 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, 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, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu 
Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu 
Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi 
relansarea activităţilor economice (Pl.x 544/2014). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul 
de lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus continuarea dezbaterilor într-o 
şedinţă viitoare. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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