
  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 24.02.2014    
             Nr.4c-4/74 

 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 februarie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11, 12 şi 
13 februarie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri de 
reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 450/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art. 36 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 
453/2013). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor (aviz; Pl.x 
596/2013). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 669/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 663/2013). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru  modificarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 675/2013). 

7. Dezbateri asupra amendării Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare.  

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 454/2013). 
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9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; Pl.x 455/2013). 

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
alin. (4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
(raport; Pl.x 593/2013). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării 
afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative (raport; Pl.x 591/2013). 

12. 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 nr.18/1991  (raport suplimentar 
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 226/2013).  

 Lucrările şedinţei din ziua de 11 februarie 2014 au început la ora 
1400 şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri de 
reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 450/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art. 36 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 
453/2013). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor (aviz; Pl.x 
596/2013). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 669/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 663/2013). 
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6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru  modificarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 675/2013). 

Au fost prezenţi 37 de deputaţi, membri ai comisiei: Săpunaru Nini, 
Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu 
Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, 
Ciobanu Liliana, Constantin Daniel, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 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.   

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Daniel Constantin – ministrul agriculturii şi dezvoltării 

rurale; 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Dan Manolescu – secretar de stat, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Ionuţ Iuga – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Ecaterina Munteanu – şef serviciu, Compania Naţională 

de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România; 
- doamna Andra Diaconiţă – consilier, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice - Departamentul ape şi păduri; 
- 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 Proiectului de Lege privind unele 

măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe 
drumurile publice (PL.x 450/2013). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea, cu o săptămână, a 
analizei, pentru că nu există un punct de vedere al Guvernului. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art. 36 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 (Pl.x 453/2013). 
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S-a propus respingerea proiectului de lege. Propunerea a fost votată 
în unanimitate.  

Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din 
Legea nr. 107/1996 – Legea apelor (Pl.x 596/2013) a primit aviz 
favorabil, cu majoritate. S-au înregistrat 34 de voturi pentru şi 3 abţineri. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea analizei 
pentru Propunerea legislativă pentru completarea art. 74 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 669/2013) şi Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 
663/2013), până la primirea unui nou punct de vedere din partea 
Guvernului. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal (Pl.x 675/2013)a primit aviz negativ. 

În continuarea dezbaterilor, domnul Daniel Constantin, ministrul 
agriculturii şi dezvoltării rurale, a prezentat o informare în legătură cu 
stadiul PNDR 2014-2020. 

Domnul Daniel Constantin  a precizat că a avut o întâlnire cu 
comisarul european pentru agricultură, prilej cu care a prezentat şi 
proiectul pentru viitorul program de dezvoltare rurală, care va trebui 
trimis la Uniunea Europeană într-o formă finală. A apreciat că faţă de 
numărul de proiecte avute în vedere şi faţă de obiectivele care trebuie 
realizate, fondurile de aproximativ 8 miliarde euro care sunt alocate par a 
fi insuficiente.  

Principala dezbatere cu fermierii va fi legată de alocarea acestor 
fonduri pe măsurile cuprinse în PNDR. 

După prezentarea datelor principale legate de PNDR 2014-2020 au 
urmat dezbateri. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Radu Iulian Surugiu, George 
Scarlat, Nini Săpunaru care au formulat întrebări în legătură cu domeniul 
analizat şi au cerut continuarea dezbaterii pe aceste probleme în şedinţa 
de săptămâna viitoare.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 februarie 2014, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbateri asupra amendării Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare.  

2. 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 nr.18/1991  (raport suplimentar 
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 226/2013).  
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Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 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: 
- doamna Marie Anne Niculescu – consilier juridic, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Bogdan Hossu – preşedinte, Cartel Alfa; 
- doamna Delia Nica – director executiv, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România (AMRCR); 
- domnul George Bădescu – consilier, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România (AMRCR); 
- domnul Adrian Manolache – împuternicit SELGROS România; 
- doamna Indra Bălăceanu – consultant, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România (AMRCR); 
- domnul Eugen Zbârcea – vicepreşedinte, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România (AMRCR); 
- doamna Simona Ion – consilier juridic, AUCHAN România; 
- domnul Florin Capaţână - director de calitate, Carrefour România. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin Anton, 

vicepreşedinte al comisiei. 
Domnul deputat Marin Anton a menţionat că în cadrul lucrărilor a 

propus dezbaterea unui proiect de lege care îşi propune să modifice unele 
prevederi din Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare.  

A avut în vedere să invite la dezbatere şi reprezentanţi ai 
producătorilor, dar a considerat că la această primă întâlnire trebuie 
dezbătut doar cu reprezentanţii AMRCR. Este o primă fază a analizei, 
dezbaterile vor continua şi în perioada următoare.  

Doamna Delia Nica, director executiv al AMRCR a afirmat că 
măsurile propuse prin proiectul de lege trebuie foarte atent cântărite, 
pentru a nu produce distorsiuni în sistemul marilor magazine. 
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În acest moment, aproximativ 80-90% din mărfurile vândute sunt 
produse realizate în România, iar creşterea procentului depinde de gradul 
de organizare şi de asociere al producătorilor români.  

Domnul Florin Căpăţână, director pentru calitate al lanţului de 
magazine Carrfour a precizat că a avut discuţii la nivelul MADR cu 
producătorii români de legume şi fructe, s-au încheiat contracte pe termen 
lung, iar procentul mărfurilor care provin de la producătorii români este 
în jur de 81,8%, iar la carne acest procent este de peste 90%. Se acordă 
mare atenţie asigurării calităţii mărfurilor contractate, iar la anumite 
sortimente s-au organizat filiere de aprovizionare. Au întâmpinat greutăţi 
la încheierea de contracte, aşa cum s-a întâmplat în ce priveşte 
aprovizionarea cu cartofi, din cauza neînţelegerilor generate de 
necesitatea fiscalizării cantităţilor livrate.  

Doamna Delia Nica a subliniat că în contextul în care toată lumea 
este preocupată de atragerea veniturilor la buget, iar Guvernul doreşte o 
relansare a consumului, este necesară încurajarea unei activităţi 
comerciale care să ţină cont de legislaţia fiscală în vigoare. Dacă ar fi 
adoptate propunerile din proiectul de lege ar trebui ca aproximativ 15% 
din personalul existent să-şi piardă locurile de muncă. 

Domnul deputat Liviu Harbuz – a afirmat că este de părere că 
Legea nr. 321/2009 trebuie abrogată şi a cerut un parteneriat solid între 
producătorii români şi marile lanţuri de magazine.   

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Dîrzu, George 
Scarlat, Ioan Cristian Chirteş, Tinel Gheorghe care au arătat că Legea nr. 
321/2009 nu funcţionează aşa cum ar trebui, iar domeniul trebuie 
reglementat, iar măsurile trebuie luate de comun acord. Legea trebuie 
menţinută şi îmbunătăţită.  

S-a cerut ca reprezentanţii marilor lanţuri de magazine să trimită 
urgent datele statistice care le-au fost cerute de membrii comisiei. În 
procesul de reglementare trebuie avut în vedere tot lanţul, de la producţie, 
până la beneficiarul final. 

Domnul Bogdan Hossu – a subliniat necesitatea maturizării pieţei şi 
reglementării ei. 

A cerut să se aibă în vedere şi interesele pe care le au zecile de mii 
de angajaţi care lucrează în marile reţele comerciale din România. A 
cerut să se analizeze şi posibilitatea superimpozitării profitului care 
depăşeşte un profit rezonabil. 

Domnul deputat Marin Anton – a cerut ca datele statistice solicitate 
de membrii comisiei să fie trimise urgent, iar pe data de 12 martie să fie 
organizată o altă dezbatere pe această temă. 
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În continuare 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 nr.18/1991(PL.x 
226/2013).  

 Domnul deputat Marin Anton a cerut ca proiectul de preraport 
prezentat comisiei, cu amendamentele formulate, să fie aprobat pentru a 
fi înaintat Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic care este sesizată 
pe fond.  

Propunerea de adoptare a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 29 de voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 februarie 2014, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 454/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; Pl.x 455/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
alin. (4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
(raport; Pl.x 593/2013). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării 
afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative (raport; Pl.x 591/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
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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 privind 

modificarea alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Pl.x 
454/2013). 

S-a propus întocmirea unui preraport de respingere. Propunerea a 
fost votată în unanimitate.  

S-a propus ca pentru Propunerea legislativă pentru completarea 
alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (Pl.x 455/2013) să se 
aprobe un raport de respingere. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea analizei 
pentru Propunerea legislativă pentru completarea alin. (4) al art. 10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD (Pl.x 593/2013) şi 
Propunerea legislativă privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV 
alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea 
sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul 
comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative (Pl.x 591/2013). 
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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