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SINTEZA 
şedinţei Comisiei din zilele de 16, 17, 18 şi 19 decembrie 2013 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16,17,18 şi 19 
decembrie  2013, având următoarea ordine de zi: 

1.  Dezbateri asupra Legii nr. 571/2003 – art. 21 alin.(4) lit.g) – cheltuieli 
nedeductibile fiscal – cheltuieli înregistrate de socităţile agricole înfiinţate în 
baza Legii nr. 36/1991. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri de 
reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
pubice(raport comun Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 
450/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice(raport; Plx. 456/2013). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
Registrului Industriilor Alimentare(raport; Plx. 400/2013). 

5.  Dezbaterea şi avizarea Propunerii Legislative pentru modificarea şi 
completarea art. 10, 12 şi 13 din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” cu modificările şi 
completările ulterioare(aviz pentru Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Plx. 530/2013). 

6.   Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 50 
din Legea apelor nr. 107/1996(aviz pentru Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Plx. 541/2013). 

 
 
Lucrările şedinţei din ziua de 16 decembrie 2013 au început la ora 1600 

şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbateri asupra Legii nr. 571/2003 – art. 21 alin.(4) lit.g) – cheltuieli 
nedeductibile fiscal – cheltuieli înregistrate de socităţile agricole înfiinţate în 
baza Legii nr. 36/1991. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice(raport; Plx. 456/2013). 

 
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 Dan Manolescu – secretar de stat, Ministerul Finanţelor 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Niculescu Anne Marie – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ştefan Cornel – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
-  domnul Başturea Costică  – primar, primăria Padina judeţul Buzău; 
-  domnul Burnel Frăţilă – preşedinte, Ceres Societatea Agricolă Padina; 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin Anton, 

vicepreşedintele comisiei. 
Domnul preşedinte de şedinţă Marin Anton a subliniat faptul că 

dezbaterea acestei probleme a fost înscrisă pe ordinea de zi a comisiei la 
solicitarea domnilor deputaţi: Marian Ghiveciu şi Toader Dima. La birourile 
parlamentare ale celor doi deputaţi s-au prezentat mai mulţi  fermieri care 
s-au confruntat cu următoarea situaţie: ca urmare a Ordonanţei Guvernului nr. 
8/2013, Ministerul Finanţelor Publice a demarat o serie de controale în 
teritoriu.Controalele efectuate de organul fiscal vizau şi societăţile agricole 
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înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991 unde impozitul pe dividende a fost 
calculat retroactiv pe 3 ani şi nu din momentul emiterii OG nr. 8/2013.  

Domnul secretar de stat Dan Manolescu: problema este una extrem de 
complexă. Legea 36/1991 reglementează un tip de societăţi agricole care sunt 
persoane juridice şi au reguli de funcţionare similare cu o societate 
comercială, dar nu sunt atât de clar reglementate în legea 36 fiind o lege din 
1991,  de aceea în prezent nu-şi mai regăsesc aplicabilitatea. 

Conform Legii 571/2003 persoanele juridice sunt obligate la plata 
impozitului pe profit, iar ceea ce obţine acţionarul din profit are natură de 
dividend şi se impozitează cu 16%. Persoanele fizice în schimb sunt 
impozitate conform OG nr. 8/2013. 

Disfuncţionalităţile au  apărut în cinci judeţe din ţară şi vor fi analizate 
în cadrul unui grup de lucru format din reprezentanţii: Ministerului Finanţelor 
Publice, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului 
Justiţiei. Concluziile vor fi apoi prezentate comisiei. 

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice(raport; Plx. 456/2013). 

Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al 
ministerului şi anume susţinerea, sub rezerva corelării articolului 13 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 cu propunerea legislativă. 

S-a trecut la analiza pe articole a propunerii legislative. 
Raportul cu amendamente a fost votat cu unanimitate de voturi. 
 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 decembrie 2013, 

începând cu ora 1600, având următoarea ordine de zi aprobată: 
 
Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 

Registrului Industriilor Alimentare(raport; Plx. 400/2013). 
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-



 4

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; 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin Anton, 

vicepreşedintele comisiei. 
Domnul vicepreşedinte Liviu Harbuz,( raportor al proiectului), a propus 

respingerea propunerii legislative, motivând acest lucru:  
 din punct de vedere al dreptului european derivat, demersul normativ nu 

urmăreşte transpunerea niciunui act juridic european; 
 se creează o barieră administrativă în calea comerţului intracomunitar 

de produse alimentare, deoarece obligativitatea la care sunt supuşi 
operatorii economici contravine măsurilor adoptate la nivel primar prin 
Tratatul de la Lisabona. 
Cu unanimitate de  de voturi comisia a hotărât respingerea propunerii 

legislative. 
 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 decembrie 2013, 

începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 
 

1.  Dezbaterea şi avizarea Propunerii Legislative pentru modificarea şi 
completarea art. 10, 12 şi 13 din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” cu modificările şi 
completările ulterioare(aviz pentru Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Plx. 530/2013). 

2.   Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 50 
din Legea apelor nr. 107/1996(aviz pentru Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Plx. 541/2013). 

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.  
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Ca invitaţi au participat: 
- doamna Anne-Rose-Marie Jugănaru – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 
-  domnul Ionuţ Ciprian Iuga  –  secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Andra Diaconiţă – consilier, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin Anton, 

vicepreşedintele comisiei. 
Doamna secretar de stat Anne Jugănaru a adus la cunoştinţa comisiei 

faptul că ministerul nu susţine propunerea legislativă , întrucât articolele 
propuse de iniţiatori creează  fie premisele unor vicii de neconstituţionalitate 
(alin. (42)) sau nu fac obiectul Legii nr. 82/1993(alin. (43) şi sunt în 
consecinţă de competenţa decizională a Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Domnul deputat Ion Bălan: iniţiativa legislativă nu corespunde cu 
realitatea. Încă de la constituire amenajările piscicole nu au fost 
eficiente,renaturarea  nejustificându-se , fapt susţinut şi de un raport elaborat 
de Institutul de Cercetare Galaţi – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, 
Pesciut şi Acvacultură. 

S-a propus avizarea negativă a propunerii legislative. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările au continuat cu dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege 

pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996. 
Domnul deputat Vasile Mocanu: actul normativ propune scutirea de la 

plata taxelor şi tarifelor de autorizare a  centrelor sociale şi şcolilor care nu 
sunt conectate la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă şi deţin puţuri 
proprii. 

Domnul secretar de stat Ionuţ Ciprian Iuga  a prezentat punctul de 
vedere favorabil al Guvernului. 

S-a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi(28 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă). 
 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 decembrie 2013, 

începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 
 

Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri de 
reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile pubice 
raport comun Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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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: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marian Nicuşor Buică – secretar de stat, Ministerul 

Transporturilor; 
-   doamna Carmen Pop  –  şef serviciu, Ministerul Transporturilor; 
-   domnul Liviu Manolache   –  consilier, Ministerul Transporturilor; 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin Anton, 

vicepreşedintele comisiei. 
Au avut loc dezbateri generale asupra Proiectului de Lege privind unele 

măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe 
drumurile pubice raport comun Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Întrucât nu exista punctul de vedere al Guvernului s-a solicitat amânarea 
pentru o şedinţă ulterioară a proiectului. 

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE,                        SECRETAR,  
  

Nini Săpunaru                        Costel Şoptică 
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