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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18 şi 20 martie 2003 şi a avut 
la ordinea de zi următoarele: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 
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 
189/2003)  

2. Situaţia sectorului pomicol din România şi dezbateri generale asupra 
proiectului de Lege privind pomicultura. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pomiculturii -  (sesizare în fond-  
PL 112 /2003) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative �Legea Pomiculturii� � 
(sesizare în fond  - PL142/2003)  

 Şedinţa din ziua de 18.03.2003 a început la orele 1400 şi a fost condusă de 
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei, care a supus aprobării ordinea 
de zi prezentată mai sus şi a anunţat că la dezbateri participă ca invitaţi: 
 - domnul Gheorghe Predilă � director general în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor; 
 - doamna Cornelia Ionescu  � şef serviciu Implementarea programelor în 
horticultură la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
 - domnul Ilarie Isac � Societatea Naţională a Pomicultorilor; 
 - domnul Aurelian Olteanu � cercetător la Institutul de Cercetare Dezvoltare 
pentru Pomicultură Mărăcineni; 
 - doamna Viorica Bălan � director, Staţiunea de Cercetări Pomicole Băneasa. 
 La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai Comisiei. 

A fost supus analizei şi dezbaterii proiectul de Lege pentru completarea Legii 
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, director general în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor  a arătat că în procesul de privatizare a societăţilor 
comerciale din agricultură se constată o serie de greutăţi în aplicarea legislaţiei 
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specifice în vigoare. În patrimoniul societăţilor comerciale din agricultură supus 
privatizării, intră unele bunuri a căror utilizare implică în mod obligatoriu şi 
exploatarea terenului cu destinaţie agricolă.  

Dacă plantaţiile de vii şi pomi, pepinierele viticole şi pomicole, plantaţiile de 
hamei şi duzi, serele şi amenajările piscicole fac parte din patrimoniu şi au fost 
supuse procesului de privatizare prin vânzare de acţiuni sau active, terenul aferent 
acestor obiective nu a făcut parte din capitalul social şi nu a fost supus procesului de 
concesionare sau arendare. Procedurile de concesionare prevăzute prin Legea 
nr.268/2001 nu corespund categoriei de bunuri mai sus amintite. De aceea se 
consideră necesară introducerea în prevederile legii a unei noi proceduri de 
concesionare directă către cumpărătorii acestor bunuri, ştiut fiind faptul că nu se 
poate face o separare a acestora de  terenul pe care se află. 

Au urmat dezbateri pe marginea acestei propuneri legislative, iar după 
finalizarea dezbaterilor proiectul  de lege a fost supus aprobării. Propunerea de 
aprobare a fost votată cu majoritate de voturi. S-a înregistrat 1 abţinere. 

În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza celor două proiecte legislative: 
proiectul Legii pomiculturii şi propunerea legislativă �Legea Pomiculturii�. 

Domnul Gheorghe Predilă, director general în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor  a arătat că pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă a agriculturii, pomicultura trebuie să asigure fructe în cantităţile şi calităţile 
solicitate de piaţă, din speciile şi soiurile cele mai valoroase. 

Strategia de dezvoltare durabilă a pomiculturii este coordonată de Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  prin organismele  descentralizate subordonate 
acestuia în teritoriu, cu sprijinul tehnico-ştiinţific al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice �Gheorghe Ionescu Şişeşti�, prin Institutul de Cercetare şi Producţie pentru 
Pomicultură, având ca obiective principale: obţinerea de soiuri noi cu rezistenţă la 
boli, productivitate şi calitate superioare celor existente în cultură, introducerea 
tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor de pomi fructiferi, 
arbuşti fructiferi şi căpşuni; dezvoltarea activităţii de valorificare a fructelor. Prin 
acest act legislativ se urmăreşte armonizarea legislaţiei din România cu 
reglementările Uniunii Europene în domeniu. 

Legea nr.11/1974 adoptată de fosta Mare Adunare Naţională devenise o lege 
exclusiv tehnică şi nu mai răspundea cerinţelor. În acelaşi timp, au dispărut  
suprafeţe importante de livezi, iar producţia de fructe a cunoscut scăderi dramatice. 
În prezent, costurile pentru înfiinţarea unui hectar de plantaţie sunt destul de mari, 
între 5.000-7.000 dolari, poate chiar mai mult până la punerea lor pe rod.  

România dispune de condiţii pe care nu le au alte ţări şi avem, de asemenea, 
tradiţie şi experienţă în domeniu. În pomicultură, pe tot lanţul de producţie existau 
foarte multe locuri de muncă. 

Este necesară mai multă atenţie pentru acest domeniu şi o susţinere puternică 
pentru a relansa activitatea în domeniu şi a obţine performanţe. 

Domnul Isac Ilarie � a arătat că a scăzut patrimoniul pomicol cu suprafeţe 
destul de mari, iar patrimoniul pomicol existent este în mare parte îmbătrânit. 

Ritmul plantărilor a scăzut dramatic şi se simte nevoia stimulării celor care 
vor să înfiinţeze plantaţii, pe care să le dezvoltăm în locurile cu tradiţie. Sunt în acest 
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moment multe terenuri în pantă părăsite, pentru că este mai uşor să exploatezi 
suprafeţele în teren plan. 

Domnul deputat Victor Neagu � secretar al comisiei � a arătat că pe ordinea 
de zi se află 2 proiecte de lege, un proiect prezentat de Guvern şi o iniţiativă 
legislativă susţinută de un grup de deputaţi. În legătură cu această iniţiativă 
legislativă, menţionează că încă din luna decembrie s-a luat legătura cu Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, s-au trimis adrese la Institutul de Cercetări 
Pomicole şi la Staţiunile de cercetare care şi-au prezentat punctul de vedere. Se 
poate observa că proiectul de lege susţinut de grupul de iniţiatori este mai complet 
decât proiectul Guvernului şi propune ca elementul director în dezbateri să fie 
proiectul susţinut de deputaţii care au iniţiat acest proiect. 

Domnii deputaţi Dan Rasovan şi Zoltan Kovacs � au cerut lămuriri în legătură 
cu procedura şi au combătut ideea de  a se elabora acte legislative a căror aplicare în 
practică naşte întrebări. 

Trebuie să se dea un impuls acestei ramuri, inclusiv în plan legislativ. 
Domnul deputat Mihai Nicolescu � cred că astăzi se poartă o discuţie 

extraordinar de importantă. Cred că Institutul de Cercetări Pomicole ar trebui să fie 
mai ferm. 

Cercetarea în domeniu se află într-un mare punct de cotitură. În acelaşi timp 
este nevoie de asigurarea resurselor financiare necesare. Trebuie să agreăm ideea că 
dezbaterile de azi se poartă pe marginea unei legi de maximă importanţă. Variantele 
se aseamănă între ele, dar varianta iniţiatorilor este mai cursivă, cuprinzătoare, şi 
lipseşte doar capitolul legat de dimensionare.  

În cadrul unei legi care depăşeşte aspectul tehnic al Legii nr.11/1974, varianta 
aceasta care este o îngemănare a eforturilor Institutelor, patronatelor, ale celorlalţi 
factori care au  contribuit la perfecţionarea acestei variante, trebuie să fie varianta de 
bază pe care să lucrăm în comisie. 

Personal sunt tare îngrijorat de situaţia din pomicultură, când vezi că nu mai 
poţi scoate o marfă care să meargă la export, iar pe piaţa internă se consumă mai 
mult fructe aduse din afară. Trebuie să realizăm o pomicultură care să fie la nivelul 
anului 2005-2010. Să realizăm şi materialul săditor necesar şi să ştim  şi perspectiva. 
Important este să mişcăm lucrurile din loc. 

Domnul deputat Dan Rasovan � Lipseşte susţinerea. Aici, în lege, sunt mai 
mult restricţiile. Dorim să prindem şi capitolul cu susţinerea. Când vom face legea 
aplicabilă ? 

Domnul deputat Victor Neagu � ne străduim de ani de zile să scoatem legi 
care să susţină producţia agricolă. Am vrut să scoatem Creditul Agricol. Multe legi 
sunt legi cadru, iar prin alte legi se vine cu susţinerea pentru agricultură. 

Domnul deputat Sergius Sbârcea � Am avut şi peste 1400 ha de livezi. Este o 
cultură foarte grea. Acum avem de-a face cu un dezastru total. Eficienţa economică 
trebuie avută în vedere. Înfiinţarea de livezi noi trebuie să aibă şi susţinerea 
financiară necesară. 

Să vedem această lege în conexiune cu alte acte normative. 
Domnul deputat Ioan Bâldea � A reieşit pregnant  că sectorul pomicol este pe 

cale de dispariţie. Este un domeniu agricol cu care putem intra în competiţie pe piaţa 
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europeană. În legătură cu susţinerea, trebuie să existe un cadru pe care să-l adaptezi. 
Este foarte important domeniul pe care l-am propus spre analiză. Propune să meargă 
pe varianta iniţiativei legislative. 

Supusă la vot, această propunere a fost votată cu majoritate. S-a înregistrat un 
vot împotrivă. 

Dezbaterile au continuat în şedinţă în ziua de 20 martie 2003, începând cu 
orele 900. Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei 
care a propus ordinea de zi: 

- continuarea dezbaterilor la proiectul Legii pomiculturii şi propunerea 
legislativă �Legea Pomiculturii�. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se vor regăsi în 

raportul întocmit la aceste proiecte de legi. 
După terminarea dezbaterilor pe articole s-a hotărât continuarea lor în şedinţa 

viitoare.  
 
 

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU  


	PROCES VERBAL

