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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 7, 8  şi 9  septembrie                             

2010 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 8 şi 9 
septembrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum 
produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 364/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 7 septembrie 2010 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
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Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, 
Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Raul 
Soreanu Surdu, vicepreşedinte al comisiei. Ca invitat a participat 
domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

 S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a precizat că Agenţia 
Domeniilor Statului se confruntă cu o serie de probleme legate de 
vânzarea de active ce au aparţinut societăţilor comerciale. O parte din 
active au fost vândute de către societăţi în cadrul procesului de 
restructurare/privatizare, unele au fost vândute de către lichidatorii 
judiciari sau de către ANAF prin executare silită, iar altele au revenit în 
patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a încheierii 
proceselor de lichidare administrativă sau judiciară. Totodată, în temeiul 
O.U.G. nr. 23/2008, Agenţia Domeniilor Statului a preluat  patrimoniul 
ce a aparţinut Companiei Naţionale de Administrare a Fondului 
Piscicol, astfel că printre bunurile preluate se numără şi active ce trebuie 
valorificate, prin licitaţie. Pentru valorificarea activelor piscicole 
preluate de la  Compania Naţională de Administrare a Fondului 
Piscicol, conform  Ordonanţei de Urgenţă nr. 23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultură, precum şi activelor rămase în patrimoniul  Agenţiei 
Domeniilor Statului după lichidarea societăţilor comerciale din 
portofoliul său, în scopul obţinerii de fonduri la bugetul de stat, se 
impune completarea articolului 4  alineatul (1) cu o noua literă, litera i). 

Se impune completarea legii speciale 268/2001 cu un articol care 
să prevadă în mod expres stabilirea preţului de oferta pe acţiune, in 
cazul pachetelor minoritare, evitându-se astfel interpretări restrictive. 

La data de 30 iunie 2006, odată cu apariţia Ordonanţei de urgenţă 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
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concesiune de servicii, a fost abrogată Legea nr.219/1998 privind 
regimul concesiunilor. 

La aceeaşi dată, a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă  
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică. Aceste modificări legislative au condus la blocarea 
concesionării bunurilor aflate în proprietatea privată a statului aferente 
circumscripţiilor sanitare veterinare, acestea neîncadrându-se în noile 
reglementări legale privind  concesionarea bunurilor. 

Domnia sa a cerut ca, în vederea cuprinderii întregii problematici 
avute în vedere, să se studieze toate amendamentele formulate până la 
această dată şi, dacă mai sunt propuneri şi observaţii, acestea să ia 
forma unor viitoare amendamente la propunerea legislativă. 

Domnul deputat Vasile Mocanu a propus ca membrilor comisiei 
să le fie prezentate toate propunerile făcute pe această temă şi să se reia 
dezbaterile într-o şedinţă viitoare.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 septembrie 2010, 

începând cu ora 16,00, având următoarea ordine de zi:  
1. Alegerea preşedintelui Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice. 
 2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum 
produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 364/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, 
Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Raul 
Soreanu Surdu, vicepreşedinte al comisiei.  

 Ca invitat a participat domnul Nicolae Giugea, preşedinte al 
Agenţiei Domeniilor Statului.  

S-a trecut la primul punct al ordinii de zi, alegerea preşedintelui de 
comisie. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, vicepreşedinte al 
comisiei, a informat plenul comisiei că  domnul deputat Valeriu Tabără, 
care a îndeplinit funcţia de preşedinte al comisiei, a fost numit ministru 
al agriculturii şi dezvoltării rurale, iar Grupul parlamentar al PD-L a 
hotărât ca funcţia de preşedinte al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice să fie ocupată, în 
continuare, de către domnul deputat dr.Stelian Fuia, membru al 
comisiei. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a mulţumit domnului 
deputat Valeriu Tabără pentru modul în care a îndeplinit funcţia de 
preşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice, pentru climatul de muncă pe care l-a 
promovat în relaţiile cu membrii biroului comisiei  şi cu toţi membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
specifice şi i-a urat domnului Valeriu Tabără mult succes în îndeplinirea 
cu acelaşi profesionalism a importantei funcţii de ministru al agriculturii 
şi dezvoltării rurale, într-un moment dominat de efectele crizei 
economice. 

S-a supus la vot propunerea de alegere în funcţia de preşedinte a 
domnului deputat dr.Stelian Fuia. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
În continuare, domnul deputat dr.Stelian Fuia a mulţumit 

membrilor comisiei pentru încrederea pe care i-au arătat-o şi a declarat 
că va căuta ca şi în continuare activitatea comisiei să vină în sprijinul 
dezvoltării şi modernizării agriculturii româneşti.  

În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 
dr.Stelian Fuia, preşedintele comisiei. 

 S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
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publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (Pl.x 121/2010). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. S-a hotărât ca 
dezbaterile şi analiza să fie reluate în şedinţa viitoare a comisiei.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 septembrie 2010, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum 
produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 364/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru 
Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat,  
domnul deputat Tabără Valeriu.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei.  

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre 
consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (PL.x 
364/2010). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că actul normativ aflat în 
dezbatere vine în ajutorul microîntreprinderilor ce au ca obiect de 
activitate primirea turistică şi serviciile agroalimentare. Relaxarea 
fiscală în acest domeniu are câteva avantaje clare. 

În primul rând se valorifică produsele tradiţionale obţinute în 
gospodăria proprie. Astfel de produse vor fi oferite spre consum pentru 
eventualii turişti străini sau autohtoni. De asemenea, se încurajează 
consumul pe plan local, întrucât microîntreprinderea poate procura, în 
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baza unui borderou de achiziţie carne, legume, fructe sau chiar băuturi 
tradiţionale de la gospodării vecine.  

În al doilea rând, mediul rural va fi mai atractiv pentru familii 
tinere ce îşi vor putea valorifica o proprietate la sat cu potenţial turistic 
şi vor putea oferi spre consum produse obţinute prin mijloace proprii 
fără să fie împovăraţi de impozitul pe profit sau TVA.  

Domnia sa a cerut amânarea analizei, pentru că proiectul de lege 
propune modificări importante în ce priveşte regimul taxelor.  

Propunerea de amânare a dezbaterilor a fost aprobată.   
 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR,   
Dr.Stelian Fuia        Vasile Mocanu  
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