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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 4 
octombrie  2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a 
altor prevederi financiar-fiscale (aviz; PL.x 503/2011) 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind politica comună în 
domeniul pescuitului (COM (2011) 425) (aviz; E 35/2011-s). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al consiliului privind organizarea comună a 
pieţelor în sectorul produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură 
(aviz; E 40/2011-s). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi 
statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de 
altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008 (aviz; PL.x 
538/2011).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, 
Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă 
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
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Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, 
Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă 
Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu 
Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a 
altor prevederi financiar-fiscale (PL.x 503/2011) 

Domnul deputat Stelian Fuia a precizat că, în comisia de 
agricultură se dă doar un aviz, dezbaterea pe fond urmând a avea loc la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.  

Domnia sa a precizat că ordonanţa de urgenţă are ca obiect 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul punerii de acord cu 
prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului şi autorizării 
României pentru aplicarea taxei  inverse cu începere de la 1 iunie 2011 
pentru comercializarea unor categorii de cereale şi plante tehnice, ca 
măsuri pentru combaterea fraudei fiscale.  

Domnia sa a menţionat că în şedinţa Senatului din 28 iunie 2011 
s-a hotărât respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale.  

 S-a propus acordarea unui aviz negativ pentru Proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale şi avizarea favorabilă a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor 
prevederi financiar-fiscale. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
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politica comună în domeniul pescuitului (COM (2011) 425) (aviz; E 
35/2011-s). 

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei a prezentat 
principalele reglementări pe care propunerea de Regulament le 
stabileşte în domeniul pescuitului şi a solicitat un aviz favorabil al 
comisiei. 

Propunerea de avizare favorabilă a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 26 de voturi pentru şi 1 abţinere. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a 
pieţelor în sectorul produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură 
(aviz; E 40/2011-s). 

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisei a subliniat 
prevederile principale din propunerea de Regulament şi a cerut 
acordarea unui aviz favorabil al comisiei. 

Propunerea de avizarea favorabilă a fost votată cu majoritate. S-
au înregistrat 26 de voturi pentru şi 1 abţinere.  

În continuare s-a trecut la  Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi 
statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de 
altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008 (PL.x 538/2011).  

Domnul deputat Miricia Giurgiu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU   
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