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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
11, 12 şi 13 martie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
89/2014). 

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 analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în 
agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 664/2013). 



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

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

6. Dezbaterea şi  avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 45/2014). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare (aviz; Pl.x 43/2014). 

8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru 
stabilirea unor măsuri bugetare (aviz; PL.x 87/2014). 

9. Dezbateri asupra Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare. 

Lucrările şedinţei din ziua de 11 martie 2014 au început la 
ora 1500 şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 
89/2014). 

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 analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în 
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agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 664/2013). 
  4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
(aviz; Pl.x 669/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru 
stabilirea unor măsuri bugetare (aviz; PL.x 87/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram 
Marian,  Bălan Ion, 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, Steriu Valeriu-Andrei, 
Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 

A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Tanţi Anghel – director general adjunct, 

Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul 

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

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Eugen Zaharia – vicepreşedinte, Asociaţia 

Administratorilor de Pieţe din România; 
- domnul Alexandru Hlenschi – preşedinte comisia juridică, 

Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România; 
- doamna Livia Modran – secretar, Asociaţia 

Administratorilor de Pieţe din România; 
- domnul Fănică Popa – membru în consiliul de 

administraţie, Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol (PL.x 89/2014). 

Domnul Daniel Velicu, consilier în MADR, a prezentat 
expunerea de motive şi a precizat că proiectul de act normativ 
propune o serie de măsuri care reglementează modul de 
desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către 
producătorii agricoli persoane fizice a produselor agricole proprii 
şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în 
MADR, a precizat că se urmăreşte a se legifera ceva cerut de 
organizaţiile de producători.  

Atestatul de producător se eliberează la cererea 
producătorilor agricoli persoane fizice, care optează pentru 
desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol.  

Producătorii agricoli corecţi nu pot valorifica direct 
producţia proprie şi vând prin unul sau mai mulţi intermediari, 
care achiziţionează în baza unor aşa-zise borderouri de achiziţie, 
formale, fără evidenţă fiscală a produselor pe care le 
achiziţionează, transportă şi revând în pieţe cu preţuri de speculă. 

Există comercianţi care se substituie calităţii de producător 
agricol şi comercializează produse agroalimentare fără certificat 
de producător, sau care nu sunt obţinute în exploataţia proprie, 
sau a unor cantităţi de produse cu mult mai mari decât cele 
înscrise în certificatele de producători şi care provin, de regulă, 
din import.  

Ideea de bază este că se urmăreşte accesul la piaţă a 
producătorilor. 

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Stelian Dolha – a criticat modul în care este 

conceput proiectul de lege şi a afirmat că prin aplicarea măsurilor 
prevăzute se va crea un haos mai mare în piaţă.  

Domnul Eugen Zaharia, director al Administraţiei Pieţelor 
Galaţi, a susţinut că se face un prim pas, se începe disciplinarea 
modului de vânzare a produselor agricole. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – şi-a exprimat dorinţa ca 
la dezbatere să fi fost invitaţi mai mulţi reprezentanţi ai 
producătorilor. 
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A criticat modul în care primăriile eliberează actele care 
atestă calitatea de producător agricol. A cerut amânarea analizei, 
să se facă disocierea între ce înseamnă ferma de subzistenţă şi 
cele care furnizează marfă pentru piaţă. A cerut ca la viitoarea 
analiză să fie invitaţi şi reprezentanţi ai asociaţiilor de 
producători. 

Domnul deputat Petre Daea – a cerut ca reprezentanţii 
MADR să accepte amânarea analizei pentru a se clarifica unele 
aspecte legate de accesibilitatea în pieţe, de stabilirea 
formularisticii necesare. A cerut ca până la viitoarea dezbatere să 
se constituie un grup care să lucreze la clarificarea măsurilor 
propuse prin proiectul de act normativ. 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că forma primită 
de la Senat reprezintă o formă modificată a actului iniţial şi a 
arătat că nu este bine să hiperbolizăm rolul  ţăranului în piaţă, 
pentru că intermediarul a existat permanent. Adevăratul ţăran nu 
stă să vândă la piaţă. Să se ţină seama că au fost adoptate măsuri 
de taxare a producţiei agricole. Pe cel care comercializează să-l 
punem să înregistreze marfa.  

Au mai luat cuvântul domnii deputaţi Ion Melinte, Kelemen 
Atilla Bela Ladislau, Ion Tabugan care au cerut să se acorde mare 
atenţie măsurilor care vor fi adoptate.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare (PL.x 
87/2014). 

  Domnul deputat Andrei Valeriu Steriu a prezentat proiectul 
de lege şi a cerut eliberarea unui aviz favorabil. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
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).  
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Domnul deputat Ion Bălan a prezentat proiectul de lege. 
În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei, urmând 

ca, până la viitoarea dezbatere, să se consulte reprezentanţii 
MADR, Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi ai 
Federaţiilor organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii 
pentru concretizarea măsurilor.  

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

pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se 
acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (Pl.x 664/2013). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui 
preraport de respingere, care să fie înaintat comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

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

S-a propus eliberarea unui aviz nefavorabil. Propunerea a 
fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 martie 
2014, începând cu ora 930. Ordinea de zi  aprobată a fost 
următoarea: 

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 şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 45/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram 
Marian,  Bălan Ion, 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, 
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Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, 
Scarlat George, Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, 
Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 

A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

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

şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
În timpul dezbaterilor s-a hotărât ca Propunerea legislativă 

pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 
663/2013) şi Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 45/2014) să primească aviz 
nefavorabil.  

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 31 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 martie 
2014, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare (aviz; Pl.x 43/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram 
Marian,  Bălan Ion, 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, Steriu Valeriu-Andrei, 
Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 
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A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

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

şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
În timpul dezbaterilor s-a hotărât ca  Propunerea legislativă 

pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare (Pl.x 43/2014) să fie avizată 
nefavorabil. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 33 voturi pentru şi 1 abţinere.  
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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