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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 1, 2, 3 şi 4 iulie 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1,
2, 3 şi 4 iulie 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 175/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 148/2013).
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal (aviz; Pl.x 236/2013).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar (raport;
Pl.x 226/2013).
5. Expunerea privind „Noua politică agricolă comună”.
6. Expunerea privind „Stadiul aplicării Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală”.
7. Expunerea privind „Starea agriculturii româneşti la final de
sesiune parlamentară”.
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în judeţul Botoşani, la
sediul Consiliului Judeţean.
Ordinea de zi a şedinţei din ziua de 1 iulie 2013 a fost
următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 175/2013).
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2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 148/2013).
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal (aviz; Pl.x 236/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 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, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
Niculae Aurel, 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:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
Domnul deputat Costel Şoptică, secretar al biroului comisiei,
în calitate de gazdă, a prezentat programul de desfăşurare a
lucrărilor comisiei din această săptămână şi a urat bun venit
membrilor comisiilor şi invitaţilor prezenţi la lucrări.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal (Pl.x 236/2013)
Domnul deputat Nini Săpunaru, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a menţionat că prin propunerea
legislativă se urmăreşte modificarea art. 257 alin. (1) lit. h) din
Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, în sensul creării cadrului
legal pentru scutirea de la plata impozitelor pe terenurile agricole a
proprietarilor de terenuri arabile poluate sau degradate care nu au
fost incluse în perimetre de ameliorare, în condiţiile în care
proprietarii de astfel de terenuri sunt scutiţi de la plata impozitului
pe teren pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia.
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Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz favorabil.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 iulie 2013,
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 175/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 148/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 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, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
Niculae Aurel, 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:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
„Legea apiculturii” (Pl.x 175/2013) şi Propunerii legislative
„Legea apiculturii” (Pl.x 148/2013).
Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a
prezentat propunerea legislativă şi a precizat că propunerea
legislativă are ca obiect reglementarea activităţii apicole, în scopul
valorificării superioare a resurselor melifere şi a produselor apicole
şi, totodată, în vederea asigurării compatibilităţii legislaţiei
naţionale cu reglementările europene în domeniu.
Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat în
MADR, a arătat că această iniţiativă legislativă are ca obiect de
reglementare abrogarea Legii apiculturii nr. 89/1998, republicată, şi
crearea unui nou cadru legal privind reglementarea activităţii
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apicole în scopul protejării albinelor şi a activităţilor apicole menite
să stimuleze dezvoltarea sectorului apicol.
Astfel, prin iniţiativa legislativă sunt reglementare, în
principal;
- protecţia albinelor şi a activităţii apicole;
- drepturile şi obligaţiile apicultorilor;
- contravenţiile şi sancţiunile;
- regulamentul privind organizarea activităţii de stupărit
pastoral.
A precizat că Guvernul a emis un punct de vedere favorabil
cu amendamente asupra unei iniţiative legislative similare,
respectiv propunerea legislativă intitulată „Legea apiculturii”,
iniţiată de 12 parlamentari şi consideră necesară conexarea celor
două propuneri legislative şi discutarea lor împreună pentru a se
evita instituirea unor probleme legislative şi pentru reglementarea
unitară a acestui domeniu.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Vasile Mocanu a arătat că legea apiculturii
trebuie modificată, dar acest proces să se facă având în vedere
cerinţele armonizării cu legislaţia europeană în domeniu şi
solicitările pe care crescătorii de albine le-au formulat până acum.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 iulie 2013,
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 175/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 148/2013).
3. Expunerea privind „Noua politică agricolă comună”.
4. Expunerea privind „Stadiul aplicării Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală”.
5. Expunerea privind „Starea agriculturii româneşti la final de
sesiune parlamentară”.
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 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, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
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Niculae Aurel, 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:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Florin Ţurcanu – preşedinte, Consiliul Judeţean
Botoşani;
- domnul Costică Macaleţi – prefect, Prefectura Judeţului
Botoşani;
- domnul Gheorghe Dorel Benu – director general, Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul Nicolae Popa – director adjunct, Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
La şedinţă au participat şi reprezentanţi ai agricultorilor din
judeţul Botoşani.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
Domnul Gheorghe Dorel Benu, director general APIA, a
prezentat o informare în legătură cu Noua Politică Agricolă
Comună aprobată de Comisia Europeană şi a subliniat care sunt
implicaţiile noilor măsuri propuse pentru perioada 2014-2020.
Domnia sa a precizat că acordul la care s-a ajuns între
Parlamentul European, Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene şi
Comisia Europeană va conduce la schimbări profunde: plăţi directe
mai echitabile şi mai „verzi”, se consolidează poziţia fermierilor în
cadrul lanţului alimentar şi se asigură o mai mare transparenţă şi
eficacitate a Politicii Agricole Comune.
În continuare, domnul Nicolae Popa, director adjunct al
APDRP, a prezentat o expunere cu tema „Stadiul aplicării PNDR”
şi a dat lămuriri în legătură cu stadiul de realizare a fiecărei măsuri
prevăzute în PNDR şi a clarificat modalităţile concrete prin care
beneficiarii acestor măsuri pot acţiona pentru materializarea
programelor pe care vor să le deruleze.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor, reprezentanţii
fermierilor au formulat întrebări şi au cerut lămuriri legate de
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aspecte concrete cu care se confruntă în derularea măsurilor din
PNDR.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 iulie 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar (raport;
Pl.x 226/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 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, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
Niculae Aurel, 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:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar (Pl.x
226/2013).
Domnul deputat Costel Şoptică, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a afirmat că proiectul de ordonanţă de
urgenţă are ca obiect de reglementare organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente, abrogarea dispoziţiilor Legii nr.
214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din
perspectiva aplicării prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) al
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Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie
2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor
direct pentru agricultori în cadrul politicii comune şi de instituire a
anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.
378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003,
publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 30/31.01.2009, cu
modificările şi completările ulterioare.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus
amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost aprobată în
unanimitate.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nini Săpunaru

Costel Şoptică
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