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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 26, 27, 28 şi 29 ianuarie 2015 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26, 27, 28 şi 29 
ianuarie 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 analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 539/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru aprobarea 
activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din sectorul 
agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei 
activităţi (raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Pl.x 
401/2013). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 
257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 502/2014). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 
21 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 
500/2014). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind achiziţionarea 
de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase care provin 
din sectorul de îmbunătăţiri funciare (aviz; Pl.x 499/2014). 

7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011privind 



prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora (aviz; PL.x 535/2014).  

Lucrările şedinţei din data de 26 ianuarie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 
257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 502/2014). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 
21 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 
500/2014). 

Au fost prezenţi 35 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. 
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 pentru 
modificarea art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 
502/2014). 

Domnul deputat Toader Dima, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a menţionat că este vorba de acordarea unui aviz necesar la 
dezbaterile pe fond care se vor ţine la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.  

Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 21 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal (Pl.x 500/2014). 

Domnul deputat Ion Melinte, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a precizat că aceasta are ca obiect modificarea Codului fiscal în 
sensul deducerii din venitul impozabil a cheltuielilor înregistrate de 
societăţile agricole precizate în Legea nr. 36/1991 pentru dreptul de 
folosinţă a terenului agricol adus de membrii asociaţiei. A menţionat că 
Senatul a respins propunerea legislativă. A apreciat că nu este corect ca 
impozitul real să ajungă la 32% în cazurile menţionate în propunerea 
legislativă. A propus să se acorde un aviz favorabil, urmând ca membrii 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci să analizeze pe fond acest proiect 
legislativ şi să hotărască. 

 Propunerea de acordare a unui aviz favorabil a fost aprobată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 ianuarie 2015, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 539/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru aprobarea 
activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din sectorul 
agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei 
activităţi (raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Pl.x 
401/2013). 

Au fost prezenţi 35 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Au participat ca invitaţi:  
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Eduard Dumitrescu – secretar de stat, Ministerul Fondurilor 

Europene; 
- doamna Alina Florea – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

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

Investiţiilor Rurale; 
- domnul Lucian Eşanu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

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

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

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cornel Ştefan – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Vasile Băltăţeanu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Marin – preşedinte, Federaţia Naţional PRO 

AGRO/ANAMOB; 
- domnul Florentin Bercu – director executiv, Federaţia PRO AGRO. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură sin subordinea Ministerului 
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Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (PL.x 539/2014). 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că prin prezentul act normativ se 
asigură trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită 
în continuare Agenţie, instituţie publică cu personalitate juridică, din 
subordinea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, avându-se în vedere: 

- elaborarea unitară  şi urgentă a Strategiei Naţionale a Sectorului 
Pescăresc 2014-2020  printr-o coordonare comună a principalilor factori 
implicaţi în realizarea acesteia; 

- asigurarea finanţării programelor multianuale 2014-2020 pentru 
colectarea datelor din sectorul pescăresc, inspecţie şi control al activităţilor 
componente sectorului pescăresc; 

- creşterea gradului de absorbţie a Fondurilor Europene de Pescuit 
atribuite României în perioada 2014 -2020 printr-o coordonare comună a 
factorilor implicaţi; 

- accelerarea  privatizării societăţilor comerciale cu profil piscicol şi 
amenajărilor piscicole; 

- operativitate  şi  eficienţă  în rezolvarea problemelor instituţionale şi 
de comunicare. 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se va substitui în toate 
drepturile şi obligaţiile Departamentului  pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, 
privind activitatea Agenţiei, cu excepţia celor prin care se realizează 
strategiile în domeniul pisciculturii. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a apreciat modificările aduse prin 
acest proiect de lege, care repară greşelile făcute anterior. 

 Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost aprobate în 
unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din 
sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate 
fiecărei activităţi (Pl.x 401/2013). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a menţionat că, pe baza discuţiilor anterioare din comisie, s-a 
redactat un proiect de raport pe baza căruia ar trebui să se discute.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu – a precizat că sumele de bani pe 
care MADR le va pune la dispoziţie se cifrează la aproximativ 600.000 de 
euro şi a reamintit capitolele pe care această sumă le va acoperi.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate.  
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În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 ianuarie 2015, având 

următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind achiziţionarea 

de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase care provin 
din sectorul de îmbunătăţiri funciare (aviz; Pl.x 499/2014). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora (aviz; PL.x 535/2014).  

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. 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 
achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi 
neferoase care provin din sectorul de îmbunătăţiri funciare (Pl.x 499/2014). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă.  

Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz negativ, avându-se 
în vedere că problema a fost clarificată, deoarece prevederi similare care 
acoperă şi sectorul de îmbunătăţiri funciare se regăsesc în cuprinsul Legii nr. 
38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane 
fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în 
activitatea feroviară (PL.x 542/2013). 

Propunerea de aviz negativ a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora (PL.x 535/2014).  

 S-a propus un aviz favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 ianuarie 2015, având 

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 
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pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  (raport; PL.x 575/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. 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 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). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru o şedinţă 
viitoare. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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