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Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 29.10.2013    
             Nr.4c-4/454 

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 22, 23 şi 24 octombrie 2013 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23 şi 24 
octombrie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor care a determinat imposibilitatea realizării 
„Programului Strategic”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 341/2012, cu 
consecinţe grave la nivel naţional şi european. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea 
art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală   
(raport; PLx. 334/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  (raport; Plx. 
149/2013). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.  4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale  
pentru informaţii spaţiale în România  (aviz; PL.x 355/2013). 

5. Dezbateri generale asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din Administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
317/2013). 



 2

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare (aviz; PL.x 349/2013).  

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea pct. 
17 al alin. (1) al art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; 
Pl.x 339/2013). 

8. Dezbateri privind Noua Politică Agricolă Comună şi posibilităţile de 
finanţare de la bugetul de stat şi Stadiul aplicării PNDR (2007-2013), precum 
şi previziunile pentru PNDR-ul 2014-2020.   

În ziua de 21 octombrie 2013, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice s-a reunit în şedinţă pentru a se pune 
de acord în legătură cu forma finală a Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL.x 346/2013). 

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, 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. 

A participat, ca invitat, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Liviu Harbuz, 
vicepreşedinte al comisiei.  

Domnul deputat Petre Daea, în calitate de raportor, a informat comisia 
că a avut o discuţie cu domnul secretar de stat Dumitru Daniel Botănoiu şi au 
hotărât ca să nu se stabilească prin lege sediul Agenţiei pentru Zona Montană 
şi au convenit ca direcţiile agricole să nu se denumească oficii, ci direcţii 
pentru agricultură şi studii pedologice.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu – a explicat motivele pentru care a 
rediscutat aceste definiţii şi a precizat că ministerul este tot pentru denumirea  
de oficii, dar dacă în comisie se va hotărî asupra denumirii de direcţie va 
accepta acest aspect.  

Amendamentele propuse de membrii comisiei au fost aprobate în 
unanimitate şi se regăsesc în raportul întocmit de comisie. 
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Lucrările şedinţei din ziua de 22 octombrie 2013 au început la ora 1400 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea 
art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală   
(raport; PLx. 334/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  (raport; Plx. 
149/2013). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.  4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale  
pentru informaţii spaţiale în România  (aviz; PL.x 355/2013). 

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, 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; 
- domnul Constantin Ene – director, Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Lăcătuşu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin Anton, 

vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei Guvernului nr.  4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale  
pentru informaţii spaţiale în România  (PL.x 355/2013). 

Domnul Constantin Ene, director în ANCPI, a prezentat motivele pentru 
care trebuie modificată şi completată Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 şi a 
arătat că prin adresa nr. 30/05/2013 ENVA.I/GP/ip/EU-PILOT transmisă de 
Comisia Europeană, Direcţia Generală Mediu, se adresează o invitaţie 
Guvernului României în vederea transmiterii în termen de zece săptămâni a 
unor observaţii pe marginea aspectelor care necesită clarificări suplimentare 
cu privire la existenţa unor deficienţe în legislaţia de transpunere a Directivei 
INSPIRE, precum şi angajarea unei modificări legislative naţionale, indicarea 
calendarului de măsuri preconizate şi modul în care Comisia Europeană va fi 
informată în acest sens, în cazul în care autorităţile române sunt de acord cu 
existenţa acestor deficienţe.  

Infrastructura INSPIRE are ca obiectiv constituirea şi dezvoltarea 
infrastructurii europene de date spaţiale printr-un geo-portal comunitar, astfel 
încât instituţiile şi publicul larg, inclusiv cel din România, să beneficieze de 
acces îmbunătăţit la aceste informaţii. 

Prin implementarea Directivei INSPIRE se va asigura coordonarea în 
mod unitar a aspectelor legate de datele spaţiale aflate în posesia autorităţilor 
statelor membre din Uniunea Europeană, cum ar fi: aspectele tehnice 
privitoare la interoperabilitate, folosirea serviciilor de date, principiile ce 
guvernează accesul la date şi costurile aferente. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea 
unui aviz pozitiv pentru Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.  4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale  pentru 
informaţii spaţiale în România. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Domnul deputat Andrei Valeriu Steriu -  a cerut clarificări în legătură cu 
invitaţia pe care biroul Comisiei a adresat-o Ministerului Finanţelor Publice 
pentru ca domnul Liviu Voinea, ministru delegat pentru buget, să vină şi să 
prezinte poziţia ministerului în legătură cu diminuarea fondurilor pentru 
ANSVSA, măsură care pune Autoritatea în imposibilitatea de a realiza 
„Programul Strategic”. 

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că susţine cererea formulată de 
domnul deputat Andrei Valeriu Steriu. 

Domnia sa a precizat că este o discuţie şi la Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci pe această temă şi a subliniat că este necesar ca dezbaterea să 
aibă loc în Comisia pentru agricultură, peste o săptămână, având în vedere 
importanţa problematicii. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală (PLx. 334/2013) şi Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  
(Plx. 149/2013). 

  Domnul deputat Marin Anton – a precizat că cele două proiecte de 
lege au acelaşi obiect de reglementare şi trebuie întocmit un singur raport.  

Domnul deputat Toader Dima, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a menţionat modificările pe care proiectul le propune. 

Domnul deputat Petre Daea – a cerut precizări în legătură cu stadiul 
acţiunilor cuprinse în graficul de constituire a camerelor agricole.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.    

S-a propus ca Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  (Plx. 149/2013) să fie respinsă. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 octombrie 2013, 
începând cu ora 1100, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbateri generale asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din Administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
317/2013). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare (aviz; PL.x 349/2013).  
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3. Dezbateri privind Noua Politică Agricolă Comună şi posibilităţile de 
finanţare de la bugetul de stat şi Stadiul aplicării PNDR (2007-2013), precum 
şi previziunile pentru PNDR-ul 2014-2020.   

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat la sediul Consiliului Judeţean Buzău. 
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: 
- domnul Valeriu Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marian Cristinel Bîgiu – preşedinte, Consiliul Judeţean 

Buzău; 
- domnul Alecu Vasile – subprefect, Prefectura Judeţului Buzău; 
- domnul Petre Emanoil Neagu – vicepreşedinte, Consiliul Judeţean 

Buzău; 
- domnul Cristinel Romanescu – vicepreşedinte, Consiliul Judeţean 

Buzău; 
- domnul David Eugen Popescu – director general adjunct, Agenţia de 

Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 
- primari ai comunelor din judeţ şi reprezentanţi ai agricultorilor din 

judeţul Buzău. 
Domnul Marian Cristinel Bîgiu, preşedintele Consiliului Judeţean 

Buzău, a salutat prezenţa membrilor comisiei în judeţul Buzău şi a subliniat 
că aceasta este binevenită, având în vedere că judeţul Buzău este o zonă în 
care agricultura reprezintă un domeniu de mare importanţă şi, ţinând cont de 
potenţialul agricol al judeţului, a considerat că întâlniri de acest gen au darul 
de a identifica problemele cu care agricultorii se confruntă şi constituie un 
bun prilej de înlăturare a disfuncţionalităţilor apărute. 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că s-a instituit ca regulă 
prezenţa membrilor comisiei în judeţe, unde sunt dezbătute şi analizate atât 
proiecte de lege care prezintă importanţă pentru agricultori, dar unde sunt 
cunoscute şi multe dintre realităţile şi problemele concrete cu care agricultorii 
se confruntă. Este şi în interesul comunităţilor locale să cunoască 

http://www.cjbuzau.ro/Consilieri%202012/bigiu_marian_cristinel.htm
http://www.cjbuzau.ro/Consilieri%202012/bigiu_marian_cristinel.htm
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preocupările membrilor comisiei, dar şi al membrilor comisiei să vină în 
contact direct cu agricultorii care să semnaleze disfuncţionalităţile de ordin 
legislativ sau de altă natură, pentru că interesul tuturor este ca problemele să 
fie eliminate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere din domeniul public al statului şi din Administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 
(PL.x 317/2013). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a subliniat că modificarea regimului juridic al acestor 
drumuri forestiere, care deservesc fondul forestier deţinut de persoanele fizice 
şi juridice, a fost determinată de necesitatea modernizării acestora, inclusiv 
prin accesarea de fonduri europene – implementarea Măsurii 125 – 
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea  
agriculturii şi silviculturii, componenta b din Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007-2013. 

Această transmitere dă posibilitatea implicării consiliilor locale să 
acceseze fonduri europene în vederea modernizării drumurilor forestiere 
respective, posibilitate de care nu poate beneficia Regia Naţională a Pădurilor 
- Romsilva.  

Domnul Marian Ghiveciu, ca iniţiator al proiectului de lege, a precizat 
că prin proiect se urmăreşte eliminarea vidului legislativ, astfel, în 
conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) lit. i) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, întocmirea de acte translative de proprietate fără extras de carte 
funciară constituie contravenţie, sens în care, la documentaţie vor fi anexate 
extrasele de carte funciară pentru bunurile din domeniul public al statului care 
fac obiectul transferului. În lipsa datelor cadastrale nu se poate face o 
identificare exactă a domeniului public al statului privind drumurile forestiere 
şi suprafeţele de teren aferente. 

Domnul deputat Petre Daea  - a subliniat că în acest tablou juridic sunt 
cuprinse aspecte importante care dau alte valenţe posibilităţilor autorităţilor 
locale.  

A formulat un amendament, care se regăseşte în raportul întocmit de 
comisie. 

Domnul deputat George Scarlat – a cerut efectuarea unei analize 
preliminare pentru a vedea ce sume sunt necesare.  
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Domnul deputat George Scutaru – a afirmat că proiectul de lege poate fi 
promulgat în timp util pentru a putea fi inclus în bugetul pe anul viitor. A 
susţinut că ar trebui să ne gândim şi la o finanţare pe termen lung.  

S-a supus votului amendamentul formulat, care a fost aprobat cu 
majoritate. S-au înregistrat 34 de voturi pentru şi 2 abţineri. 

În ansamblu, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al 
statului şi din Administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora a fost votat în unanimitate.  

În continuare, s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare (PL.x 349/2013).  

Domnul deputat Nini Săpunaru, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a cerut un aviz favorabil. 

Propunerea de aviz favorabil a fost votată în unanimitate. 
În continuare, domnul  David Eugen Popescu,director general adjunct la 

APDRP, a prezentat o informare în legătură cu stadiul aplicării PNDR (2007-
2013), precum şi previziunile pentru PNDR 2014-2020. 

Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei, a prezentat 
principalele date referitoare la Noua Politică Agricolă Comuna şi a subliniat 
că pentru exerciţiul bugetar 2014-2020 sunt cunoscute datele legate de sumele 
cu care vor fi finanţaţi fermierii. 

Domnia sa a prezentat obiectivele pe care Comisia Europeană le-a 
stabilit pentru viitorii 7 ani şi a subliniat că toate aceste aspecte au fost 
clarificate într-o întâlnire a membrilor comisiei de agricultură cu comisarul 
european Dacian Cioloş. Astfel, s-a evidenţiat faptul că se urmăreşte 
consolidarea poziţiei fermierilor în cadrul lanţului alimentar şi asigurarea unei 
mai mari transparenţe şi eficacităţi a PAC. S-a schimbat şi forma de 
redistribuire pe ferme. 

Pentru noile state membre, mecanismul SAPS (plata unică pe suprafaţă) 
va putea fi prelungit până în anul 2020. Nivelul plăţii pe suprafaţă va ajunge 
la aproximativ 196 euro, la care se pot adăuga plăţile de la bugetul naţional. 

Se va asigura o subvenţie suplimentară pentru tinerii fermieri. Astfel, 
pentru instalarea tinerilor fermieri la ţară sprijinul pe suprafaţă va fi cu 25% 
mai mare, se va acorda pentru primii 5 ani, ca primă de instalare şi se adaugă 
celorlalte măsuri care sprijină tinerii de la sate.  

În PNDR se va prevedea posibilitatea de a finanţa fondurile mutuale: 
agricultorii contribuie la acest fond cu o sumă stabilită în funcţie de suprafaţă 
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sau producţia obţinută, iar la nivel naţional se pot constitui mai multe astfel 
de fonduri. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Marian Ghiveciu – a cerut analizarea activităţii 

desfăşurate de personalul APDRP Buzău. S-au înregistrat numeroase plângeri 
depuse de beneficiarii măsurilor cuprinse în program, în sensul că unele 
condiţii au fost schimbate pe parcursul derulării programului şi apar piedici 
nejustificate în derularea procedurilor.  

Domnul Marian Muşat, primar al comunei Valea Salciei, a cerut date 
despre graficul sesiunii 2014 pentru depunerea de proiecte din portofoliul 
APDRP şi a solicitat reducerea volumului de documente necesare la 
întocmirea dosarelor.  

În timpul dezbaterilor s-a cerut clarificarea unor aspecte legate de 
delimitarea intravilanului localităţilor, de apariţia unor cazuri de dublă 
impunere, de relaţia dintre producătorii de cereale şi comercianţi, alte aspecte 
legate de activitatea autorităţilor locale.  

Membrii comisiei şi reprezentanţii instituţiilor invitaţi la şedinţă au 
răspuns la întrebările formulate, iar clarificarea unor probleme urmează să se 
facă în perioada următoare. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 octombrie 2013, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea pct. 
17 al alin. (1) al art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; 
Pl.x 339/2013). 

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, 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 invitat a participat domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei.  
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea pct. 17 al alin. (1) al art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal (Pl.x 339/2013). 

Domnul deputat Vasile Iliuţă, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege. Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus 
amânarea analizei, pentru clarificarea listei cu clădiri care să fie incluse în 
propunerea de modificare.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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