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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 22, 23, 24 şi 25 aprilie 2013 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23, 
24 şi 25 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 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 
şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” (raport comun 
suplimentar cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru stimularea comasării terenurilor agricole (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 149/2012). 

5. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a 
plăţilor directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr.73/2009 pentru anul 
calendaristic 2013 (COM (2013) 159). 

Lucrările şedinţei din data de 22 aprilie 2013 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi: 
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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). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dan Manolescu – secretar de stat, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Mariana Vizoli – director general, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier superior, 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 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). 

Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat amendamentele 
formulate până la această dată şi a cerut ca toate acestea să fie analizate 
cu mare atenţie.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
prezentat obiectivele care au fost urmărite prin elaborarea acestui act 
normativ şi a subliniat că o parte dintre sumele colectate în urma 
impozitării vor fi direcţionate către asigurările de sănătate şi către 
sistemul de pensii. 

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost votate cu 
majoritate. În ansamblu, tabelul care cuprinde amendamentele 
formulate de membrii comisiei şi alţi deputaţi a fost votat cu majoritate. 
S-au înregistrat 30 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
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Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri-financiare a primit aviz 
favorabil cu majoritatea voturilor exprimate. S-au înregistrat 30 de 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.   

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 aprilie 2013, 
începând cu ora 1400, 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). 

2. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a 
plăţilor directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr.73/2009 pentru anul 
calendaristic 2013 (COM (2013) 159). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 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 Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Tatiana Preda – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Andrei Solomon - vicepreşedinte, Asociaţia 

Depozitarilor de Cereale din România - A.D.C.E.R.; 
- domnul Corneliu Mateescu – preşedinte, O.I.P.A. Agricultură 

Ecologică.  
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). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei, pentru ca 
MMSC să vină cu clarificări legate de autorizările privind emisiile de 
gaze cu efect de seră şi cu privire la regimul autorizărilor privind 
activităţile cu organisme modificate genetic, acte care reglementează 
condiţiile de introducere deliberată în mediu a organismelor modificate 
genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă şi pentru utilizarea în 
condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 
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În continuare s-a analizat Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea unei rate de 
ajustare a plăţilor directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr.73/2009 
pentru anul calendaristic 2013 (COM (2013) 159). 

Membrii comisiei au aprobat propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea unei rate de 
ajustare a plăţilor directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr.73/2009 
pentru anul calendaristic 2013 (COM (2013) 159). 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 24 aprilie 2013, 
începând cu ora 830, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru stimularea comasării terenurilor agricole (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 149/2012). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 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 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 Proiectului de Lege privind unele măsuri 

pentru stimularea comasării terenurilor agricole (PLx 149/2012). 
Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat punctul de vedere al 

Guvernului, în care se arată că propunerea legislativă reglementează un 
ajutor de stat, precum şi prevederi pentru păstrarea terenurilor având 
destinaţia agricolă. A apreciat că este necesar ca, în cuprinsul textului 
propus, să se stipuleze condiţii asupra cesionărilor.  

A propus respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată în 
unanimitate.  

 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 25 aprilie 2013, 
începând cu ora 830, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 
şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” (raport comun 
suplimentar cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012). 

 4



 5

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

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

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

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

Schimbărilor Climatice;  
- doamna Adriana Ivănescu – consilier, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 
şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” (PL.x 40/2012). 

Domnul deputat Marian Avram a prezentat proiectul de lege şi a 
subliniat că raportul de adoptare a fost retrimis din plen la solicitarea 
MMSC, pentru reanalizarea anexei la proiectul de lege în care sunt 
precizate datele de identificare ale punctelor pescăreşti – puncte de 
debarcare şi adăposturi situate în zonele de plajă din zona Cap Midia – 
Vama Veche. 

Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat solicitarea în scris a 
ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură referitoare la acest 
aspect şi a propus amânarea analizei pentru şedinţa viitoare a comisiei. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.   

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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