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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 04.03.2003 şi 05.03.2003 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 04 şi 05.03.2003 şi a 
avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind 
gospodărirea integrată a zonei costiere (avizare � PL 113/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind simplificarea 
procedurii împărţirii terenurilor agricole între coproprietari (avizare  
- PL 667/2003) 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 
art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind 
exploataţiile agricole (sesizare în fond � PL 95/2003) 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile 
generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi 
silvicultură (sesizare în fond PL 689/2002) 

Şedinţa din data de 04.03.2003 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 propunerii legislative pentru completarea 
art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind 
exploataţiile agricole (sesizare în fond � PL 95/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile 
generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură 
(sesizare în fond PL 689/2002) 

După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului 
financiar în agricultură şi silvicultură. 

La şedinţă au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
La dezbatere participă ca invitaţi: 
- domnul Gheorghe Predilă � director general în Ministerul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul senator Ştefan Pete şi domnul senator  Viorel Matei, care 

reprezintă grupul de iniţiatori ai acestei propuneri legislative. 
Din partea grupului de iniţiatori a luat cuvântul domnul senator Ştefan 

Pete, care a arătat că această iniţiativă acoperă vidul legislativ în acest 
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domeniu, în România nefiind astăzi o lege cadru prin care să se stabilească 
condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi 
silvicultură. Prin propunerea legislativă se stabilesc obiectivele pentru care 
se poate acorda sprijin financiar, precum şi activităţile şi elementele care pot 
fi sprijinite. 

Sprijinul financiar poate fi rambursabil sau nerambursabil, se acordă 
pe bază de acte normative sau proiecte, persoanelor fizice şi juridice la 
solicitare, în urma îndeplinirii unor condiţii şi criterii generale şi speciale. 
Fiind un proiect de lege cadru, el permite aplicarea diferitelor politici 
agricole elaborate în urma programelor de guvernare diferite, în funcţie de 
bugetul anual aprobat de Parlament şi priorităţile stabilite, asigurând astfel 
guvernării un spaţiu opţional larg în acest domeniu. 

Scopurile generale ale sprijinirii agriculturii şi silviculturii sunt în 
primul rând mărirea veniturilor sau reducerea cheltuielilor de producţie ale 
producătorilor, dezvoltarea şi reorganizarea producţiei, îmbunătăţirea 
calităţii produselor şi a condiţiilor de igienă şi creştere a animalelor.  

Domnul senator Viorel Matei � prin propunerea legislativă se 
defineşte rolul sferei civile, situaţiile în care nu se poate acorda sprijinul, 
precum şi modul de recuperare a sumelor necuvenite. 

Proiectul de lege introduce o concepţie nouă privind gestionarea 
banilor publici atât din partea autorităţilor cât şi din partea beneficiarilor. 
Pentru rezolvarea diferitelor situaţii, prin proiectul acesta se urmăreşte 
conferirea unei libertăţi mai mari Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor. 

Domnul Gheorghe Predilă -  la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor s-a analizat  acest proiect legislativ şi, într-o primă fază s-a eliberat 
un aviz negativ, care se află, de altfel, ataşat acestui dosar. Ulterior, au fost 
analizate toate aspectele şi toate implicaţiile şi sunt împuternicit de domnul 
Ministru Ilie Sârbu să informez membrii comisiei că se va elibera din partea 
Guvernului un aviz favorabil pentru acest proiect de lege. 

Domnul deputat Atilla Kelemen � cred că ne aplecăm asupra unei legi 
foarte importante. Avem un aviz favorabil prin vocea domnului Gheorghe 
Predilă. Tot discutăm despre deschiderea către asociaţiile profesionale. A 
fost vorba şi despre negocierile despre aderare. Cel mai greu capitol este 
agricultura. 

În Politica Agricolă Comună chiar se formulează, la scopuri, 
asigurarea unor preţuri rezonabile către consumatori. Iniţiatorii ne-au 
prezentat un proiect important. 

Domnul deputat Ludovic Mardari � apreciază că aprobând acest 
proiect legislativ nu facem altceva decât să avizăm o lege fără viitor, o lege 
moartă din faşă. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � avem de-a face cu o lege cadru. 
Cred că această lege vine să concentreze cam tot ce s-a legiferat în domeniul 
susţinerii până acum. Nu este mai puţin adevărat că era necesar punctul de 
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vedere favorabil al Guvernului. Indiferent care este situaţia, trebuie să ne 
susţinem poziţia. Această iniţiativă va funcţiona şi mai bine când se va 
aproba Creditul Agricol, moment de la care se poate vorbi de deschidere. 
Este necesar ca în agricultură să ajungă cât mai mulţi bani. Unele precizări le 
voi face şi pe parcursul dezbaterii pe articole. 
  Să facem în aşa fel încât să putem intra în Comunitatea Europeană cu 
alte rezultate. 
 Domnul deputat Ioan Bâldea � arată că începerea dezbaterii acestui 
proiect legislativ şi-a făcut primul efect, acela că avizul Guvernului s-a 
modificat. 
 Văd această lege ca un fundament al bugetelor agriculturii în viitor. 
Cadrul funcţionării PAC constă în aceea că agricultura este un domeniu 
important al economiei naţionale, preţurile constituie elementul de bază al 
reglării pieţei agricole, trebuie facilitată integrarea economiei agrare în 
economia naţională, trebuie mărită puterea economică a gospodăriilor 
familiale şi competitivitatea acestora. 
 La analiza pe articole să-i dăm şi un caracter mai concret. 
 În continuare, domnul senator Ştefan Pete a răspuns unor întrebări 
puse în legătură cu aspecte legate de aplicarea concretă a acestei legi. 
 S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor s-au 
formulat amendamente, care se regăsesc în raportul intocmit la acest proiect 
legislativ. 
 La votul final, propunerea legislativă a fost votată în unanimitate. 
 În continuarea şedinţei se trece la dezbateri pe marginea propunerii 
legislative pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.108 privind exploataţiile agricole. 
 Doamna deputat Liana Naum, iniţiatoarea acestui proiect legislativ, a 
prezentat argumentele care au stat la baza elaborării lui. După dezbateri s-a 
supus la vot acest proiect de lege. 
 Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi. S-a înregistrat o 
abţinere. 
 Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 05.03.2003, începând 
cu ora 930. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, 
preşedintele comisiei, care a supus aprobării următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea 
integrată a zonei costiere (avizare � PL 113/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind simplificarea 
procedurii împărţirii terenurilor agricole între coproprietari (avizare  - PL 
667/2003) 

La lucrări au participat 32 deputaţi, membri ai Comisiei. 
 S-a supus spre dezbatere şi avizare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea 
integrată a zonei costiere. 
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 După terminarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil 
acestui proiect de lege.  
 Propunerea a fost votată în unanimitate. 
 În continuare s-a supus spre dezbatere şi avizare propunerea legislativă 
privind simplificarea procedurii împărţirii terenurilor agricole între 
coproprietari. 
 După terminarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil  
acestui proiect de lege. 

Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi. S-a înregistrat o 
abţinere. 
 În închiderea şedinţei, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
Comisiei a informat că analiza privind pregătirea României pentru aderarea 
la Uniunea Europeană � Capitolul 7 � Agricultura şi Capitolul 4 � Libera 
circulaţie a capitalurilor, se va desfăşura în şedinţa de săptămâna viitoare şi 
roagă ca până atunci să se studieze atent materialele documentare puse la 
dispoziţia membrilor Comisiei. 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA       Victor NEAGU 
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