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Nr.24/242

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 27 şi 28 iunie 2012
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27 şi 28
iunie 2012, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea
unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului,
din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Siseşti” - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea
Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, în administrarea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului
Constanţa” (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; PL.x 245/2012).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea
art.256 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; PL.x
99/2012).
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea
art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; PL.x
145/2012).
4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; PL.x
244/2012).
5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare (aviz; PL.x 247/2012).
Lucrările şedinţei din data de 27 iunie 2012 au început la ora 930
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea
unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului,
din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Siseşti” - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea
Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, în administrarea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului
Constanţa” (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; PL.x 245/2012).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea
art.256 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; PL.x
99/2012).
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea
art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; PL.x
145/2012).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei. Au absentat domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau,
aflat în concediul medical şi domnul deputat Gheorghe Coroamă.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Gheorghe Albu - secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea
unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului,
din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Siseşti” - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea
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Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, în administrarea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului
Constanţa” (PL.x 245/2012).
Domnul deputat Adrian Rădulescu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege. Au urmat dezbateri. După finalizarea
dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea a fost
aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
completarea art.256 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL.x
99/2012).
Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege.
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus
avizarea favorabilă a proiectului de lege. Propunerea a fost votată în
unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL.x
145/2012).
Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a atras atenţia că Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal reglementează la art. 17 „Cotele de Impozitare” şi
anume: „Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului
impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute la art. 33 şi 38.”
Conform prevederilor art.62 din Codul fiscal, cu toate că
arendaşul plăteşte cota de impozit pe profit de 16%, arendatorul este
obligat să plătească, de asemenea, un impozit de 16% din valoarea
arendei, primită în natură sau în lei.
În condiţiile sus menţionate, se poate deduce că proprietarii şi
moştenitorii terenurilor agricole dobândite prin reconstituirea dreptului
de proprietate, intens fărâmiţate în parcele de sub 0,5 ha în procesul de
aplicare a Legii fondului funciar nr.18/1991, nu sunt stimulaţi să
arendeze terenurile agricole, împiedicând astfel comasarea acestora.
Prin iniţiativa legislativă, anexată, propunem atenuarea
impozitării prin scăderea nivelului cotei de impozitare la arendator, la
2%, în vederea stimulării comasării terenurilor.
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Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Culiţă
Tărâţă, Marian Avram, Valeriu Tabără, Tinel Gheorghe, Constantin
Chirilă care au susţinut că modificările trebuie aprobate şi că avizul
Comisiei să fie unul favorabil.
S-a propus avizarea favorabilă. Propunerea a fost votată în
unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 iunie 2012,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; PL.x
244/2012).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare (aviz; PL.x 247/2012).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei. Au absentat domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau,
aflat în concediul medical şi domnul deputat Gheorghe Coroamă.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Gheorghe Albu - secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
Au fost analizate Proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (PL.x 244/2012)
şi Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (PL.x 247/2012).
După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a celor două proiecte de lege.
PREŞEDINTE,
Adrian Rădulescu

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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