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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 2, 3 şi 4 aprilie 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 3 şi 4
aprilie 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsurifinanciare (aviz; PL.x 93/2013).
2. Întâlnire cu reprezentanţii Ligii Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli din România.
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora (aviz; PL.x 92/2013).
4. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru
adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei
„Delta Dunării” (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
156/2011/2013).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009).
Lucrările şedinţei din data de 2 aprilie 2013 au început la ora 1600
şi au avut următoarea ordine de zi:
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1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsurifinanciare (aviz; PL.x 93/2013).
2. Întâlnire cu reprezentanţii Ligii Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli din România.
Au fost prezenţi 31 de deputaţi, din totalul de 32 membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau,
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dîrzu Ioan, Dolha NechitaStelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel,
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, LazaMatiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu
Gheorghe, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Stănescu
Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion,
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel
Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Elena Tatomir – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Dan Marinide – director general adjunct, Ministerul
Finanţelor Publice;
- domnul Mihai Ţurcanu – consilier al Primului Ministru;
- doamna Mihaela Cernezeanu – consilier, Ministerul Finanţelor
Publice;
- doamna Ioana Muntean – consilier, Ministerul Finanţelor
Publice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea
unor măsuri-financiare (PL.x 93/2013).
Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat proiectul de lege şi a
cerut amânarea analizei pentru că MADR vrea să aducă unele
modificări în legătură cu nivelul taxelor prevăzute în proiect.
Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
În continuare s-a desfăşurat întâlnirea membrilor comisiei cu
reprezentanţii LAPAR.
Au fost prezenţi ca invitaţi:
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- domnul Laurenţiu Baciu – preşedinte, Liga Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România – LAPAR;
- domnul Alexandru Porumb – vicepreşedinte, Liga Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România – LAPAR;
- domnul Marcel Cucu – membru, Liga Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România – Brăila;
- domnul Gheorghe Glăman – preşedinte, Comitetului Naţional de
Iniţiativă pentru Camerele Agricole;
- domnul Constantin Bazon - vicepreşedinte, Liga Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România – Vrancea;
- domnul Csomos Attila – preşedinte, Asociaţia Agricultorilor
Maghiari Mureş;
- domnul Ilie Popescu – preşedinte, Liga Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România - Olt;
- domnul Costică Măcelaru – membru, Liga Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România;
- domnul Adrian Mocanu – membru consiliul director, Liga
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – Prahova;
- domnul Cornel Stroescu - membru consiliul director, Liga
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – Mehedinţi;
- domnul Marian Topală - membru consiliul director, Liga
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România;
- domnul Fazakas Miklos - membru, Liga Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România;
- domnul Liviu Precup - membru, Liga Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli din România;
- domnul Gheorghe Lămureanu - membru consiliul director, Liga
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – Constanţa.
Au urmat dezbateri. Cu acest prilej au fost prezentate preocupările
membrilor asociaţiilor agricultorilor, greutăţile cu care se confruntă în
activitatea specifică şi preocupările lor pentru îmbunătăţirea şi
perfecţionarea cadrului instituţional care să conducă la derularea în
bune condiţii a activităţilor din agricultură, la creşterea gradului de
competitivitate şi la apropierea nivelului de dezvoltare al agriculturii
româneşti de cel al agriculturii din ţările dezvoltate ale UE.
Domnul Laurenţiu Baciu, preşedinte al LAPAR, a afirmat că a
dorit o întâlnire cu membrii comisiei pentru a prezenta problemele cu
care agricultorii se confruntă şi pentru a fi sprijiniţi în înlăturarea unor
aspecte care au repercusiuni asupra nivelului şi calităţii activităţilor din
sectorul agrar românesc.
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O primă problemă este modul în care MADR tratează aplicarea
Legii camerelor agricole, proces care trebuie ferit de politizare, pentru
că aceste organisme care vor fi create trebuie să vină în sprijinul
agricultorilor. Începând cu 1 ianuarie 2014, fondurile europene vor
putea fi accesate doar prin intermediul camerelor agricole şi procesul de
înfiinţare a camerelor agricole nu trebuie întârziat.
Domnia sa a afirmat că proiectul de ordonanţă de urgenţă
urmăreşte să schimbe viziunea în ceea ce priveşte rolul camerelor
agricole, aceste urmând a fi, de fapt, camere de consultanţă agricolă.
Potrivit acestui proiect, ”Camerele de consultanţă agricolă sunt
organizaţii autonome, deschise, neguvernamentale, apolitice, fără scop
patrimonial, cu personalitate juridică, de utilitate publică.”
Domnul Gheorghe Glăman, preşedinte al CNICA, a arătat că proiectul
de ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 şi a Legii nr.
122/2012 nu răspunde nevoilor agricultorilor şi a cerut implicarea
membrilor comisiei pentru ca dorinţele acestora să fie respectate.
Domnul deputat Petre Daea a arătat că în comisie, legat de
camerele agricole, s-a hotărât doar prorogarea termenului de aplicare a
legii. Prorogarea a fost solicitată doar pentru că termenul de aplicare a
legii nu se mai cupla cu paşii care trebuie făcuţi. Nu s-a pus problema
banilor. S-ar putea ca în modificarea legii să fie izvorul gândirii pentru
o nouă structură privind camerele agricole.
Dacă se gândeşte o altă structură, trebuie să avem o discuţie pe
această temă şi cu reprezentanţii structurilor din teritoriu.
Despre rolul şi importanţa camerelor agricole au luat cuvântul
domnii deputaţi Ion Tabugan, Vasile Mocanu, Ion Melinte, George
Scarlat care au subliniat necesitatea organizării unor noi dezbateri pe
această temă, la care să participe reprezentanţii şi ai altor instituţii cu
atribuţii în domeniul agriculturii.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 aprilie 2013,
începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru
adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei
„Delta Dunării” (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
156/2011/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
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protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009).
Au fost prezenţi 31 de deputaţi, din totalul de 32 membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau,
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dîrzu Ioan, Dolha NechitaStelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel,
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, LazaMatiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu
Gheorghe, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Stănescu
Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion,
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel
Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice;
- domnul Gelu Puiu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice;
- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice;
- domnul Bogdan Bocşea – consilier, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin
Anton, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL.x 176/2009).
Domnul deputat Marin Anton, în calitate de raportor, a precizat că
proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, în vederea consolidării cadrului legal referitor la protecţia
mediului din perspectiva necesităţii asigurării unei armonizări complete
şi corecte a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în materie,
potrivit obligaţiilor ce-i revin statului român, în calitatea sa de stat
membru al Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007.
A cerut amânarea analizei, pentru clarificarea unor aspecte legate
de costurile destul de mari ale energiei verzi.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010
pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a
zonei „Delta Dunării” (PL.x 156/2011/2013).
Domnul deputat Marin Anton a prezentat proiectul de lege, a
precizat că acesta a fost trimis în urma unei cereri de reexaminare
formulată de Preşedintele României şi urmează să se întocmească un
raport suplimentar.
Domnul Gelu Puiu, secretar de stat în MMSC a afirmat că
ministerul pe care-l reprezintă este de acord cu cererea de reexaminare.
Domnul deputat Marian Avram a cerut să se ţină cont de
amendamentele formulate în dezbaterile din Senat şi a cerut adoptarea
formei prezentate de Senat şi cu amendamentele formulate de membrii
comisiei.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut să se ia în considerare
doar ce se solicită prin cererea de reexaminare.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. Amendamentul formulat la
poz. 4 din raport, art. 9 a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 30 de
voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
La poziţia 39, amendamentul formulat a fost votat cu majoritate.
S-au înregistrat 29 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere.
În ansamblu, raportul suplimentar a fost votat în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 4 aprilie 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora (aviz; PL.x 92/2013).
Au fost prezenţi 31 de deputaţi, din totalul de 32 membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau,
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dîrzu Ioan, Dolha NechitaStelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel,
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, LazaMatiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu
Gheorghe, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Stănescu
Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion,
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel
Constantin.
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Ca invitaţi au participat:
- domnul Gelu Puiu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice;
- domnul Bogdan Bocşea – consilier, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2012 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, con statarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora (PL.x 92/2013).
Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege. Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor
s-a propus amânarea analizei pentru o săptămână. Propunerea a fost
aprobată în unanimitate.
VICEPREŞEDINTE,
Marin Anton

SECRETAR,
Costel Şoptică
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