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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 24 şi 26 februarie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24 şi 26 februarie 
2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative "Legea zootehniei" 
(raport; Pl.x 581/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind promovarea 
investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii (raport; Pl.x 384/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 559/2014). 
 4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative (aviz; PL.x 20/2015). 
 5.  Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 
30/2015). 
 6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind aprobarea unor 
măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi relansarea activităţilor 
economice (aviz; Pl.x 544/2014). 
 7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru eliminarea 
impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, 
silvice şi din piscicultură (aviz; Pl.x 598/2014). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
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domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 362/2013). 

9. Analiza raportului preliminar la Legea viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole de către grupul de lucru stabilit de 
Comisie. 

Lucrările şedinţei din data de 24 februarie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 559/2014). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative (aviz; PL.x 20/2015). 

3.  Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 
30/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind aprobarea unor 
măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi relansarea activităţilor 
economice (aviz; Pl.x 544/2014). 
 5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru eliminarea 
impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, 
silvice şi din piscicultură (aviz; Pl.x 598/2014). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 362/2013). 

7. Analiza raportului preliminar la Legea viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole de către grupul de lucru stabilit de 
Comisie. 

Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
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Dragomir Viorel Marian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan 
Ion. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi Teodorescu 
Cătălin Florin. Domnul deputat Vasile Mocanu a absentat, motivat, fiind în 
concediu medical. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Ioan Uţiu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

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

Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
- doamna Luiza Geambaşu – director general adjunct, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală; 
- doamna Daniela Tănase – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Luminiţa Nistor – consilier superior, Ministerul Finanţelor 

Publice. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl.x 362/2013). 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha, în calitate de iniţiator, a 
prezentat rezultatul pe care membrii colectivului care a analizat situaţia de la 
Bistriţa au ajuns la soluţia  formulată de domnul deputat Petre Daea.  

Propunerea vizează ca solicitanţii de retrocedări să primească teren atât 
în perimetrul situat lângă municipiul Bistriţa, cât şi în amplasamentul situat în 
localitatea Slătiniţa. 

Amendamentul propus a fost aprobat în unanimitate. Proiectul de 
preraport a fost aprobat în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru 
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reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 559/2014). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că proiectul are aviz negativ de la Consiliul Legislativ. A propus 
respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 32 voturi pentru respingere şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi  avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative (PL.x 20/2015). 

Domnul deputat Toader Dima a prezentat proiectul de lege şi a propus 
acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 32 voturi pentru şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal (Pl.x 30/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
propus amânarea cu o săptămână a analizei. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi relansarea 
activităţilor economice (Pl.x 544/2014). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că, dacă măsurile de 

relaxare fiscală ar fi venit mai demult, alta ar fi fost situaţia. Nu este de acord 
ca măsurile în acest domeniu să fie luate de Guvern cu mare întârziere.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a precizat că în perioada următoare 
Guvernul va prezenta o variantă a Codului fiscal modificată, care va răspunde 
multora dintre aşteptările legate de relaxarea fiscală. S-a propus un aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 9 voturi 
pentru, 8 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile 
agricole, silvice şi din piscicultură (Pl.x 598/2014). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, raportor, a prezentat proiectul de lege 
şi a precizat că, la data la care a depus propunerea legislativă, nu existau 
precizări în Codul fiscal, care au fost lămurite ulterior.  

S-a propus un aviz favorabil.  Propunerea a fost votată cu majoritate. S-
au înregistrat 9 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.  

În continuare s-a propus proiectul ordinii de zi al lucrărilor şedinţei 
comisiei pentru săptămâna  viitoare.  
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Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au continuat în cadrul colectivului format din 

membri ai comisiei şi reprezentanţi ai sectorului vitivinicol şi au avut ca temă 
modificarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole şi redactarea unui raport preliminar.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 februarie  2015, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative "Legea zootehniei" 
(raport; Pl.x 581/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind promovarea 
investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii (raport; Pl.x 384/2014). 

Au fost prezenţi 32 deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Viorel Marian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion. Au absentat, 
motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi Teodorescu Cătălin Florin. 
Domnul deputat Vasile Mocanu a absentat, motivat, fiind în concediu 
medical. 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 Propunerii legislative "Legea 
zootehniei" ( Pl.x 581/2013). 

Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a cerut amânarea analizei pentru două săptămâni. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii (Pl.x 
384/2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a cerut amânarea analizei pentru o săptămână. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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