
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
  

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

             Bucureşti, 05.06.2003  
             Nr. 24/237 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 03.06.2003  şi  04.06.2003  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 03.06.2003  şi 04.06.2003. 

 Şedinţa din data de 03.06.2003, a început la orele 1400 şi a fost condusă de 
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile generale pentru 
acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură (raport suplimentar – PL 
689/2002) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole  
(raport suplimentar - PL95/2003) 

3. Dezbaterea şi avizarea a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2002 
dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul 
special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 1 aprilie 2003 (sesizare în fond  � PL  353/2003)  

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea de către România 
a amendamentelor la Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în 
Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a 
Sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 
1997 şi aprobată la cea de-a 113-a Sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997 
(sesizare în fond – PL 355/2003). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.2 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, din 
anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în 
proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha (sesizare în 
fond – PL 354/2003)    

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi 
scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a 
unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii �Deponeu ecologic zonal� 
� judeţul Timiş (avizare – PL 361/2003)   

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind cooperativele agricole 
(sesizare în fond - PL 329/2001) 

La lucrări au participat ca invitaţi: 
- domnul Virgil Boboc � secretar de stat în Ministerul pentru Întreprinderi 

Mici şi Mijlocii; 
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- domnul Gheorghe Predilă � director general în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor; 

- domnul Victor Ciuciu � şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice. 
A participat, ca iniţiator al proiectului de Lege privind condiţiile generale 

pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură, domnul senator 
Ştefan Pete.  

Domnul senator Ştefan Pete a reamintit membrilor comisiei fazele anterioare 
acestei dezbateri, precizând că proiectul, reformulat, a fost prezentat în Senat. 

După reanalizarea proiectului, văzând că foarte multe probleme s-au modificat, 
Guvernul a revenit şi a elaborat un aviz  favorabil. 

O poziţie referitoare la acest proiect a fost cerută şi din partea Consiliului 
Concurenţei. În acest moment nu mai sunt probleme în ceea ce priveşte promovarea 
acestei legi, benefică pentru agricultură, aşa că roagă membrii comisiei să fie de 
acord cu propunerea sa de a o aviza. 

Domnul Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a arătat că va trebui întocmit un 
raport suplimentar în acest caz şi supune aprobării proiectul de lege, care a fost votat 
în unanimitate. 

S-a  trecut la dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole. 

Pentru a se asigura o analiză mai temeinică, s-a propus ca dezbaterea să fie 
amânată. Propunerea a fost aprobată. 

S-a luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2002 
dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul 
special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 1 aprilie 2003. 

Supus votului, proiectul a fost aprobat în unanimitate. 
S-a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a 

amendamentelor la Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în 
Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a 
Sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 
1997 şi aprobată la cea de-a 113-a Sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 
S-a luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.2 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, din 
anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în 
proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha. 

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
S-a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de 
plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri 
în vederea realizării obiectivului de investiţii �Deponeu ecologic zonal� � judeţul 
Timiş. 

Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind cooperativele 

agricole. 
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Domnul deputat Victor Neagu � A reamintit că există diferite forme de 
cooperaţie, cooperaţia de consum, cooperaţia meşteşugărească şi alte forme de 
cooperaţie şi că domeniile respective au particularităţi specifice. La fel, agricultura, 
care ne interesează în mod special, are problemele ei specifice. Există încă anumite 
reţineri în ceea ce priveşte termenul de cooperaţie agricolă, care în mare parte a fost 
compromis de o intervenţie brutală a statului în viaţa şi activitatea fostelor CAP-uri. 

Au fost elaborate câteva propuneri legislative în acest domeniu, dezbaterea va 
trebui să se desfăşoare pe acest subiect, dar propune să se manifeste răbdarea şi 
înţelepciunea necesare pentru a elabora o lege care să servească intereselor 
agriculturii, care are nevoie de cooperativele agricole. Propune ca mai înainte să fie 
studiat cu atenţie proiectul guvernamental, după care să se revadă proiectele deja 
iniţiate şi să se elaboreze cea mai bună formă. 

Despre necesitatea şi importanţa apariţiei unei legi a cooperaţiei agricole au 
mai luat cuvântul domnii deputaţii Marinache Vişinescu, Ionel Adrian, Dorel 
Crăciun, Octavian Sadici, Marian Ianculescu, Alexandru Pereş. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu - A subliniat că în toate ţările cu o 
agricultură dezvoltată se întâlnesc cooperative agricole care au diferite funcţiuni. Este 
de acord cu ideea de a se studia proiectul guvernamental cadru pentru orientare şi 
pornind de aici să se elaboreze o lege cu funcţionalitate pentru agricultură. În decurs 
de o săptămână să se ia varianta cadru şi celelalte variante care există  deja  pentru a 
se ajunge la cea mai  bună formă a unei legi a cooperaţiei.  

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 04.06.2003 şi au fost conduse 
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării 
următoarea ordine de zi:  

- Analiza situaţiei producţiei de grâu pe anul 2003. 
La şedinţă au participat ca invitaţi: 
- domnul Petre Daea � secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Predilă � director general în cadrul Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Aurel Popescu � preşedintele ROMPAN; 
- domnul Adrian Gurău � secretar de stat în cadrul Administraţiei Naţionale a 

Rezervelor de Stat; 
- domnul Constantin Arseni � preşedintele ROMALIMENTA; 
- domnul Ittu Gheorghe � reprezentant prin partea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice; 
- domnul Adrian Rădulescu � preşedintele LAPAR; 
-  domnul Valentin Apostol � director general SNIF. 
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a arătat că biroul comisiei 

a organizat această dezbatere pornind de la situaţia actuală a culturii grâului şi de la 
importanţa pe care această cultură o prezintă pentru ţară. În sală a fost distribuită o 
situaţie cu suprafeţele însămânţate cu grâu şi cu producţia preliminată pentru acest an. 
Analiza are ca scop evaluarea exactă a situaţiei în domeniu şi stabilirea unor măsuri 
care să contribuie la rezolvarea eventualelor probleme care vor apărea în domeniul 
analizat. 

În continuare a luat cuvântul domnul Petre Daea, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  care a făcut o expunere legată de situaţia 
culturilor de cereale din acest an. 
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Despre problemele apărute în cultura grâului au mai luat cuvântul domnii 
Gheorghe Ittu, de la ASAS şi domnul Adrian Rădulescu, preşedintele LAPAR. 

Domnul deputat Octavian Sadici � A arătat că situaţia existentă acum este o 
adevărată dramă. Niciodată procesatorii nu au avut înţelegere pentru cultivatori. 
Situaţia  este gravă nu doar din cauze meteorologice, ci şi datorită nerespectării 
tehnologiilor de cultură şi a faptului că nu s-a semănat în perioadele optime. Lipsa 
banilor a fost şi este influenţată de latura politică. Seminţele au mare importanţă, iar 
importul nu poate rezolva problemele culturii grâului. 

Va fi necesar ca şi procesatorii să se implice în acest domeniu, începând de la 
semănat. 

Domnii deputaţi Petre Posea, Zoltan Kovacs, Valeriu Gheorghe, Dorel Crăciun 
şi Mircea Toader au arătat că rezultatele nesatisfăcătoare se datorează şi modului în 
care sunt tratate aspecte legate de tehnologiile de cultură, de sămânţa utilizată, de 
tratamentele aplicate, precum şi de utilizarea sistemelor de irigaţii. 

Domnul deputat Ludovic Mardari � A arătat că a susţinut implicarea statului în 
achiziţia necesarului de cereale, totul este lăsat în voia sorţii, la mâna speculanţilor 
unde include chiar şi procesatorii. 

Statul să găsească o soluţie de implicare în recoltarea grâului, încât 
producătorii să poată relua ciclurile de producţie. Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor nu a găsit soluţii pentru deblocarea procesului agricol. Banii 
au fost daţi clientelii politice. 

Domnul deputat Tiberiu Sbârcea � Protestează în legătură cu afirmaţiile 
formulate de domnul deputat Ludovic Mardari potrivit cărora subvenţiile au fost 
acordate pe criterii politice. 

Irigaţiile nu sunt folosite la capacitate. 
Propune ca irigaţiile să fie efectuate prin  intermediul unui prestator de 

servicii. 
Domnul deputat Mihai Nicolescu � Arată că dezbaterile pe această temă şi-au 

dovedit utilitatea. Consideră necesară propunerea de a se încheia un program pe o 
durată de 12 ani. 

În agricultură trebuie să utilizăm cu mare atenţie resursele repartizate: este 
vorba de 14.000 miliarde prevăzute în buget cărora li se adaugă aproximativ 11.000 
miliarde atrase din fonduri externe. 

În ceea ce priveşte problematica supusă dezbaterii, a arătat că experienţa de 
peste 38 de ani de când lucrează în domeniul agriculturii îi dă garanţia că nu suntem 
pregătiţi să facem faţă unor condiţii climatice deosebite. 

S-au înregistrat greutăţi la înfiinţarea culturilor în toamna trecută, precum şi 
atacuri de boli şi dăunători care au creat probleme. 

Esenţial este să ne gândim cum să dăm stabilitate şi garanţie producţiei de 
grâu, folosind cele mai adecvate tehnologii. Să se acorde atenţie soiurilor utilizate şi 
calităţii seminţei şi să se utilizeze în cultură seminţe produse pe plan naţional, pentru 
că nu se ştie cum reacţionează soiurile aduse din import la condiţiile de sol şi climă 
din ţara noastră. 

Să se acorde atenţie fertilizării culturilor. În continuare a menţionat şi alte 
aspecte care să fie luate în calcul de cei care răspund de activitatea în domeniul 
analizat, încât problema foarte importantă a asigurării necesarului de cereale atât 
pentru consumul populaţiei, cât şi pentru alte scopuri să poată fi soluţionată. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � A cerut ca analiza să se încheie chiar şi printr-
un document, care să exprime o poziţie comună a membrilor comisiei. Problemele 
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legate de asigurarea necesarului de sămânţă trebuie cuprinse într-un program pentru 
2003-2004, pentru că se cheltuie  destul de mult pentru asigurarea seminţei de 
calitate, dar nu întotdeauna ceea ce s-a însămânţat a şi fost de bună calitate. Un astfel 
de program să existe şi pentru importul de completare. Trebuie să ne preocupe şi 
problema unui preţ minim garantat, pentru a înlătura neajunsurile înregistrate în 
campaniile de recoltare anterioare, când fel de fel de samsari apar la capătul holdelor 
pentru a prelua grâul abia recoltat. 

Greutăţi vor fi generate şi de anunţata scumpire a motorinei, precum şi de 
starea necorespunzătoare a sectorului de mecanizare a agriculturii. 

Este necesar un program clar pentru agricultură, pentru a avea conturate 
principalele obiective pe care le urmărim. 

În finalul şedinţei, domnul Petre Daea a răspuns la întrebările formulate pe 
parcursul dezbaterilor şi a prezentat măsurile pe care ministerul le are în vedere 
pentru îmbunătăţirea activităţii.  

 
 
 
      PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

                 Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     


	SINTEZA

