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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25.03.2003 şi 
26.03.2003, cu următoarea ordine de zi: 

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  
(şedinţă comună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare - sesizare în fond � PL 189/2003)  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pomiculturii (continuarea 
dezbaterilor -  PL 112 /2003) 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative �Legea Pomiculturii�  
(continuarea dezbaterilor  - PL 142/2003)  

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei (sesizare în fond � PL 527/2003)  

 Şedinţa din ziua de 25.03.2003 a început la orele 1400 şi s-a desfăşurat 
în comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei care  a propus ca la ordinea de zi să se aprobe următoarele: 

- 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. 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pomiculturii. 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative �Legea Pomiculturii�.   
La şedinţă au participat 32 deputaţi membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Matei Viorel  şi  domnul Dumitru Codreanu � senatori, 

iniţiatori ai proiectului de lege aflat la punctul 1 pe  ordinea de zi; 
- doamna Cornelia Ionescu � şef serviciu Implementarea Programelor 

în Horticultură din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Corneliu Popa � director general la Agenţia Domeniilor 

Statului; 
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- doamna Viorica Bălan � director Staţiunea de Cercetări Pomicole  
Băneasa. 

S-a trecut la 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. 

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu, preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a spus că în urma dezbaterilor 
purtate pe marginea acestui proiect de lege s-au formulat două amendamente, 
unul în Comisia pentru agricultură şi unul în Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi pentru a redacta raportul comun la acest 
proiect este necesară o dezbatere comună, în care să se adopte o formă pe care 
să o înainteze plenului. 

Domnul Corneliu Popa , director general al Agenţiei Domeniilor 
Statului � a arătat că în momentul în care ADS a dorit să apară acest act 
normativ au apărut nişte anomalii, în sensul că anumiţi particulari au cumpărat 
livezi şi vii, în condiţiile în care pământul nu le aparţinea. Se propune ca 
aceştia să beneficieze de concesionarea pământului pe o perioadă de 49 de ani. 
Apreciază că se poate admite acest amendament cu condiţiile să se refere la 
spaţiile zootehnice, viile, livezile care au fost cumpărate şi care beneficiau de 
terenuri agricole. Nu se pune problema celor care au cumpărat sedii de firme 
în localităţi şi care nu trebuie neapărat să beneficieze şi de teren agricol.  

Domnul senator Dumitru Codreanu � s-a formulat un amendament la 
art.21. Dacă este să judecăm drept, cei care au cumpărat active conform 
Ordonanţei Guvernului nr.11/1996   aveau timp să-şi rezolve problemele 
legate de teren. 

Domnul senator Matei Viorel � când se face un amendament, nu se face 
fără iniţiatori. Totul depinde dacă o pot pune în aplicare. Când a cumpărat un 
activ acum 7 ani, nu se gândea că îi vom face cadou şi terenul. 

Domnul deputat Ionel Adrian � când am formulat acest amendament ne-
am gândit că toată lumea o să fie egală, să beneficieze de aceleaşi drepturi. 
Mulţi au pierdut dreptul de a concesiona  teren pentru că nu şi-au plătit 
redevenţa. Şi acum şi-l pot pierde. Noi ne-am gândit să aibă toţi aceleaşi 
şanse. 

Domnul deputat Iuliu Vida � indiferent de titlu, pe baza unei licitaţii, 
organizate de executorul judecătoresc, dacă ai obţinut activul sau pachetul de 
acţiuni, eşti îndreptăţit la această facilitate. 

Terenurile care se concesionează sunt cele care încă se află în 
administrarea ADS. O lege nu poate produce efecte retroactive. 

Dacă se constată că terenul nu mai rămâne în proprietatea statului, 
aceste contracte trebuie reziliate. 

Domnul deputat Ion Ştefan � problema se pune aşa: discutăm doar de 
terenurile pe care le mai deţine ADS. Sunt de acord să-mi retrag 
amendamentul numai dacă se modifică alin.(2). 
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Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu � nu am fost de acord şi nici 
nu sunt pentru că se încearcă extinderea efectelor. Să ţinem cont că au fost 
cumpărate active şi printr-o lege specială. Au fost şi cazuri când s-au executat 
şi creanţe bugetare. De ce să încercăm rezolvarea situaţiei terenurilor pentru 
activele luate conform Ordonanţei Guvernului nr.11/1996. Să aprobăm forma 
pe care Senatul a propus-o. 

Domnul deputat Ion Ştefan � este vorba de terenurile care mai sunt în 
administrarea ADS. Vorbim de terenul agricol. 

Domnul deputat Zoltan Kovacs � sunt cazuri în care, pe baza legii 
falimentului, livezi sau vii au ajuns în proprietate, situaţia terenului este 
neclară. Putem hotărî pentru cazurile în care terenul este în administrarea 
ADS. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � referitor la terenurile care sunt la ADS, a 
fost stabilit un termen final, decembrie 2002, pentru clarificarea situaţiei 
terenurilor care mai sunt la ADS.  Sunt întârzieri din cauza primăriilor. Prin 
aplicarea acestei modificări la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.268/2001 
nu se modifică situaţia. Situaţia este sub controlul ADS.  

Domnul deputat Mihai Nicolescu � îi felicit pe iniţiatorii acestui proiect, 
pentru această iniţiativă care are menirea de a rezolva o problemă cu multe 
întrebări. 

Am luat un mijloc fix, terenul este al altcuiva. Sunt situaţii legate de 
exploataţiile zootehnice. Este vorba de terenurile aferente creşterii animalelor. 
Să concesionăm, dacă există acest teren. Cred că nimănui nu-i vine să strice un 
mecanism care era funcţional. Sunt lucruri pe care trebuie să le armonizăm. 
Trebuie să dăm prioritate celor care au acest drept. Terenul care urmează să fie 
dat proprietarului, să fie dat, conform legii. Amendamentul formulat de cei doi 
colegi are menirea de a da funcţionalitate iniţiativei celor trei colegi. Să vedem 
dacă prin amendament limităm acţiunea şi să nu discutăm lucruri care sunt 
tangente.  

După finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării proiectul de lege cu 
amendamentele propuse. Legea pe ansamblu a fost votată în unanimitate.  

Şedinţa din ziua de 26.03.2003 a început la orele 900 şi a fost condusă de 
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării 
următoarea ordine de zi: 

-  Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pomiculturii. 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative �Legea Pomiculturii�. 
Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- doamna Cornelia Ionescu � şef serviciu Implementare programe în 

horticultură de la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- doamna Diomena Miteanu � consilier juridic în Ministerul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 
Au continuat dezbaterile pe marginea celor două proiecte de lege. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit.  
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S-a hotărât ca dezbaterile să fie reluate în şedinţă, săptămâna viitoare. 
La sfârşitul dezbaterilor, domnul deputat Petre Posea a cerut biroului 

comisiei să fie mai atent în legătură cu ceea ce  se stabileşte în cadrul 
dezbaterilor, amintind că, în şedinţele anterioare, domnul secretar de stat Petre 
Daea a promis că va răspunde în termen de o săptămână solicitărilor formulate 
de membrii comisiei. Cu toate că a trecut destul timp de când a fost făcută 
această promisiune, nu au fost încă date răspunsuri la întrebările formulate de 
domnii deputaţi, fapt ce demonstrează că de la nivelul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nu se manifestă receptivitatea şi 
seriozitatea necesare. 

 
 

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU  
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