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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 05.02.2003, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2002 pentru 
completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului  (sesizare în fond � PL 
652/2002). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind deţinerea 
câinilor de rasă în România (sesizare în fond  � PL 265/2002). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia 
socială a persoanelor disponibilizate care înfiinţează şi dezvoltă 
pe cont propriu sau în asociere afaceri în domeniul agricol 
(avizare � PL 456/2002)  

La şedinţă au fost prezenţi 32 de deputaţi membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 

comisiei, care a supus aprobării ordinea de zi şi a prezentat principalele 
obiective care revin comisiei în actuala sesiune parlamentară.  

Participă ca invitaţi: domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, doamna Adina Ciurea, 
expert în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor   şi domnul 
Marin Durac, director general adjunct al Agenţiei Domeniilor Statului. 

Anunţă, de asemenea, că la lucrări participă ca invitat şi domnul deputat 
Costel Marian Ionescu, care reprezintă grupul de iniţiatori ai propunerii 
legislative privind protecţia socială a persoanelor disponibilizate care 
înfiinţează şi dezvoltă pe cont propriu sau în asociere afaceri în domeniul 
agricol şi care a prezentat expunerea de motive. 

După prezentarea expunerii de motive s-a trecut la dezbateri pe 
marginea acestui proiect legislativ. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei, arată că 
legea, în ansamblul ei poate rezolva unele probleme, dar, aşa cum se 
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menţionează în avizul Consiliului Legislativ sunt o seamă de probleme care 
trebuie corelate şi, în acelaşi timp, să fie puse de acord cu alte prevederi 
legislative deja aprobate. Să se ţină cont şi de punctul de vedere al Guvernului, 
precum şi de cel exprimat de Consiliul Economic şi Social.  

Dacă se va ţine cont de aceste observaţii, este de acord cu elaborarea 
unui aviz favorabil pentru această propunere legislativă. 

Domnul deputat Atilla Kelemen � este vorba despre probleme care ne 
privesc pe toţi, sunt probleme ale sectorului agricol care ajung la noi. Eu cred 
că domnul vicepreşedinte Mihai Nicolescu a spus un adevăr: ar fi nepotrivit ca 
noi să nu dăm aviz. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. În text vor 
interveni schimbări. Avizul îl dăm cu menţiunea ca aceste modificări să fie 
făcute în funcţie de observaţiile făcute. 

Domnul deputat Marinache Vişinescu � ca membru al colectivului care 
a iniţiat acest proiect legislativ, mulţumeşte pentru aprecieri şi consideră că în 
acest moment în România este necesară creşterea producţiei agricole. Cred că 
nu strică să dăm acest aviz care este în interesul agriculturii şi al agricultorilor. 
De ce să nu le dăm o şansă ?  

Domnul deputat Mircea Nicu Toader � titlul sub care este prezentată 
propunerea legislativă este interesant. Are câteva observaţii: ideea este bună, 
dar va fi greu de aplicat. La o firmă privată, când hotărăşti să disponibilizezi, 
nu poţi să te angajezi că vei mai plăti şi trei salarii compensatorii. Doar statul 
poate face acest lucru.  

Aceste prevederi ar funcţiona la firmele din portofoliul APAPS. 
Disponibilizaţii vin din domeniul tehnic, le va fi greu să se apuce de activităţi 
în agricultură. Va trebui să-i ducem către servicii. 

Ca principiu, este bine să dăm avizul, dar nu cred că va deveni 
funcţională. Măsurile ar merge pentru firmele cu capital de stat. 

Domnul deputat Dorel Petru Crăciun � ideea este meritorie. Obligaţia de 
a da salarii compensatorii este greu de suportat pentru firmele particulare. 
Agricultura înseamnă şi specialişti, dacă vrem performanţa, nu doar să 
direcţionăm disponibilizaţii. 

Domnul deputat Alexandru Pereş � ar trebui să ne aducem aminte de 
perioada fostei legislaturi, la cazurile cu minerii disponibilizaţi. Eficienţa 
sumelor compensatorii acordate atunci a fost zero. Doar în zona sectorului de 
stat putem interveni. Peste ceva timp, este posibil ca CEC să devină bancă şi 
va fi foarte dificil să obligăm şi să intervenim. Sunt pentru aviz, cu corecţiile 
necesare. Nu este un pericol dacă lumea se trage spre mediul rural, dar să se 
retragă spre alt fel de activităţi, pentru a dezvolta şi alt gen de activitate în 
mediul rural. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � ca iniţiator mulţumesc colegilor din 
comisie pentru aprecierile exprimate la adresa acestei propuneri legislative şi 
pentru punctele de vedere prezentate. Observaţiile au fost pertinente şi vom 
ţine cont de toate criticile formulate. Şi eu am o observaţie, chiar la titlu, unde 
ar trebui să figureze activitatea în �mediul rural�, nu în domeniul agricol, cum 
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se menţionează în propunere. Nu vom putea revoluţiona activitatea din 
domeniul agricol cu disponibilizaţi. 

Să avem în vedere diversificarea sferei serviciilor. Spre deosebire de 
alte încercări, propunerea este pertinentă. Dar, dacă observaţi, nu atacă atât de 
mult problema financiară. 

Se lucrează cu instituţiile statului, în funcţie de programe. În momentul 
în care proiectele se vor aproba, se vor debloca şi banii necesari. Noi trebuie 
să dăm doar un aviz. 

În continuare se supune la vot propunerea de a se acorda un aviz 
favorabil pentru proiectul de lege luat în dezbatere. S-a votat în unanimitate 
pentru a se acorda aviz favorabil.  

La punctul doi al ordinii de zi s-a trecut la dezbaterea propunerii 
legislative privind deţinerea câinilor de rasă în România. 

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, precizează că s-a 
luat legătura cu domnul deputat Ovidiu Brânzan, iniţiatorul propunerii şi, de 
comun acord s-a convenit în legătură cu respingerea acestui act normativ, 
deoarece majoritatea prevederilor de aici au fost preluate în proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind 
regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi. 

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege  privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2002 pentru completarea art.6 din 
Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 

Domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor  a prezentat expunerea de motive, după care s-au 
purtat dezbateri generale. 

Domnul deputat Mircea Nicu Toader � din punct de vedere financiar, 
este greu de pus în practică, se vinde, într-un fel pielea ursului din pădure. 
Trebuie găsit un alt procedeu de recuperare a creanţelor, inclusiv ar fi trebuit 
să se apeleze la contractele economice încheiate şi la acţionarea în justiţie. 
Referirile trebuie făcute strict la unităţile din portofoliul Agenţiei Domeniilor 
Statului. Trebuie să se găsească alte modalităţi de acoperire a cheltuielilor.  

Domnul deputat Mihai Nicolescu � este o încercare de a intra în 
normalitate. Nu se referă doar la susţinerea pe produs, ci şi la alte forme de 
subvenţii. Având în vedere că în perioada următoare Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor va acorda subvenţii pe produse, prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă se prevede compensarea sumelor datorate pentru 
prestaţiile de irigaţii de către agenţii economici agricoli cu sumele cuvenite 
acestora cu titlu de susţinere financiară a agriculturii din partea statului, 
prevăzute anual cu această destinaţie. 

Nu putem accepta ideea de a crea disfuncţionalităţi într-un sistem 
funcţional. 
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Irigaţiile, de exemplu, constituie un sistem funcţional, nu-l putem lăsa la 
discreţia rău platnicilor. Trebuie să-i disciplinăm, de exemplu, pe cei care 
utilizează apa, să se încadreze în termenele de plată a contravalorii serviciilor 
de care a beneficiat. 

Domnul deputat Marinache Vişinescu � modul de redactare este necesar 
şi bine venit pentru rezolvarea problemelor pe care le are SNIF, care şi aşa are 
destule probleme. 

Domnul deputat Alexandru Pereş � părerea mea este diferită. Activitatea 
SNIF a fost o activitate defectuoasă, cu pagube serioase. 

La aprobarea bugetului pe 2003 am avut nişte amendamente. Se putea 
face de atunci o compensare. Acum ce facem ? Luăm banii de la buget şi îi 
dăm la SNIF. Se putea da o hotărâre de Guvern. A existat un management 
defectuos la SNIF. Legea să fie un cadru de îmbunătăţire, nu de aplicat 
corecţii la activităţi defectuoase. 

Domnul deputat Ionel Adrian � important este că trebuie să schimbăm 
concepţia. Cei care au de plătit, să plătească. Fenomenul s-a extins. Toată 
lumea doreşte doar să i se dea. Această compensare este o gură de oxigen 
pentru SNIF. 

Nici una dintre asociaţiile care au utilizat apa în judeţul Iaşi nu a plătit 
în 2002, când vom fi contingentaţi, ce vom face ? Este bine să facem aceste 
compensări ? 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Zoltan Kovacs, Vasile 
Mihalachi, Vasile Predică, Dorel Crăciun, Marian Ianculescu, care şi-au 
exprimat acordul pentru măsurile cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului. 

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei � această ordonanţă 
de urgenţă a guvernului poate fi comparată cu modul de încasare a valorii 
ordonanţei şi în natură. 

Este vorba de a legifera modul în care aceste societăţi, cum este SNIF 
îşi pot recupera banii. Ponderea o deţin unităţile aparţinătoare Agenţiei 
Domeniilor Statului. Dacă am fost de acord cu aceste plăţi să se facă aşa, nu 
cred că facem o greşeală. 

S-a supus la vot propunerea ca proiectul de lege să fie votat în varianta 
propusă de ordonanţa de urgenţă. S-au înregistrat 2 voturi împotrivă.   

În continuare s-a aprobat ca pe ordinea de zi să fie incluse şi probleme 
diverse vizând activitatea comisiei.  

În cursul dezbaterilor au fost ridicate probleme legate de eficienţa 
activităţii în comisie, de modalităţile de lucru şi, de asemenea, au fost 
semnalate aspecte pe care deputaţii, membri ai comisiei, le-au reţinut în cursul 
deplasărilor pe care le-au efectuat în teritoriu în perioada vacanţei 
parlamentare. 

Au fost formulate întrebări pe adresa Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor şi a domnului Gheorghe Predilă, secretar de stat la 
acest minister. 
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S-a hotărât ca toate aceste probleme să fie centralizate de biroul 
comisiei şi să fie înaintate către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor, pentru a se primi un răspuns oficial la chestiunile semnalate şi 
pentru a se realiza o informare corectă. 

Preşedintele comisiei, domnul deputat Ioan Bâldea, a propus membrilor 
comisiei  să fie de acord să se constituie o comisie de anchetă care să clarifice 
problemele existente la �S.C. Insula Mare a Brăilei� şi la �S.N. Tutunul 
Românesc�. 

Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere, urmând ca 
biroul comisiei să facă demersurile necesare pentru constituirea legală a 
acestei comisii.   

  
  
 

 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA     Alexandru PEREŞ    
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