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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 aprilie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 9 şi 
10 aprilie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiză în subcomisie asupra 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) 
şi a Proiectului de Lege privind unele măsuri de reglementare a 
transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice – ( PL.x 
450/2013). 

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 Proiectului de Lege privind unele măsuri 
de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 450/2013). 



4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea 
art.241 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie (aviz; PL.x 
133/2014) 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal (avizare; 
Pl.x 130/2014).  
 6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  
(avizare; PL.x 129/2014).    

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea 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 din România 
(avizare; Pl.x 143/2014). 

Lucrările şedinţei din ziua de 8 aprilie 2014 au început la ora 1400 
şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Alegerea unui vicepreşedinte al biroului comisiei. 
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 Proiectului de Lege privind unele măsuri 
de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 450/2013). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal (avizare; 
Pl.x 130/2014).  

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 39 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, 
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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, 
Teodorescu Ioan Viorel, Varga Ana Lucia. 

A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul 
deputat Tănăsescu Claudiu-Andrei, membru al comisiei, nu a participat 
la lucrările comisiei, fiind prezent la lucrările Comisiei pentru  
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Péter Tamás, secretar de stat 
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu 
Harbuz, vicepreşedinte al comisiei. 

În deschiderea şedinţei comisiei, domnul deputat Nini Săpunaru a 
prezentat adresa primită din partea Grupului Parlamentar al PNL în care 
se menţionează că pentru funcţia de vicepreşedinte, rămasă vacantă în 
urma demisiei domnului deputat Marin Anton, Grupul Parlamentar al 
PNL l-a desemnat pentru a ocupa această funcţie pe domnul deputat 
Ioan Viorel Teodorescu. 

După prezentarea conţinutului scrisorii, s-a supus aprobării 
propunerea ca domnul deputat Ioan Viorel Teodorescu să fie ales în 
funcţia de vicepreşedinte al biroului comisiei. 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). 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole 
pe drumurile publice (PL.x 450/2013). 

Domnul deputat Marian Ghiveciu, raportor, a prezentat proiectul 
de lege şi a precizat că în subcomisia care a analizat propunerea de 
preraport au fost clarificate toate aspectele cu privire la forma finală. 
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S-a trecut la analiza pe articole. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. În ansamblu, proiectul de legea fost votat în unanimitate.  

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.571 din 22 
decembrie 2003, Codul Fiscal (Pl.x 130/2014) a primit un aviz 
nefavorabil. Propunerea de avizare nefavorabilă a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 14 voturi pentru aviz nefavorabil şi 11 
voturi împotrivă.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 aprilie 2014, 
începând cu ora 930, având  următoarea ordine de zi  aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  
(avizare; PL.x 129/2014).    

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea 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 din România 
(avizare; Pl.x 143/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 39 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, Stanciu Zisu, 
Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin, 
Teodorescu Ioan Viorel, Varga Ana Lucia. 

A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul 
deputat Tănăsescu Claudiu-Andrei, membru al comisiei, nu a participat 
la lucrările comisiei, fiind prezent la lucrările Comisiei pentru  
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Péter Tamás, secretar de stat 
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  (PL.x 
129/2014).    
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Domnul deputat Marian Avram a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul reducerii cu 50% a 
impozitului pentru activităţile agricole, pentru persoanele care 
domiciliază şi trăiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.  

A cerut acordarea unui aviz favorabil în comisie. 
Domnul Nagy Péter Tamás, secretar de stat în MADR, a anunţat 

că Guvernul nu susţine proiectul de lege. 
Domnii deputaţi Marian Avram, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu şi 

doamna deputat Lucia Ana Varga au arătat că, având în vedere că Delta 
Dunării are un regim de rezervaţie şi că locuitorii de aici sunt supuşi 
unor restricţii dictate de acest statut, trebuie acordate scutirile care se 
propun prin proiectul de lege. 

S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 17 voturi pentru amânare şi 14 voturi contra 
amânării.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii 
legislative pentru completarea 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 din 
România (Pl.x 143/2014). 

S-a propus acordarea unui aviz negativ. Propunerea de avizare 
negativă a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 35 voturi pentru 
aviz negativ şi 1 obţinere.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 aprilie 2014, 
începând cu ora 930, având  următoarea ordine de zi  aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea 
art.241 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie (aviz; PL.x 
133/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 39 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, Stanciu Zisu, 
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Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin, 
Teodorescu Ioan Viorel, Varga Ana Lucia. 

A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul 
deputat Tănăsescu Claudiu-Andrei, membru al comisiei, nu a participat 
la lucrările comisiei, fiind prezent la lucrările Comisiei pentru  
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Péter Tamás, secretar de stat 
în cadrul Ministerului 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 pentru 
completarea art.241 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului 
de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
(PL.x 133/2014). 

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

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a atras atenţia că parcurile 
fotovoltaice nu pot fi amplasate oriunde şi oricum, pentru că trebuie 
avut în vedere interesul de a proteja terenurile productive.  

Doamna deputat Lucia Ana Varga – a cerut ca în legătură cu 
terenurile pe care se vor amplasa parcurile fotovoltaice să fie consultate 
şi structurile asociative, al căror punct de vedere trebuie cunoscut.  

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

 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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