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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de  21.10.2003  

şi 22.10.2003 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-
a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21.10.2003 şi  22.10.2003 şi a avut 
următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 21.10.2003, începând cu orele 1500: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului  pe anul 2003   (sesizare în fond �  PL 
552/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea  Acordului anual de 
finanţare 2003 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu 
privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în 
România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 31 iulie 2003        
(sesizare în fond �  PL 592/2003) 
Miercuri, 22.10.2003, începând cu ora 900: 

1. Analiza situaţiei din viticultură şi stadiul implementării Legii viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole  nr.244/2002 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/1992 cu privire la registrele agricole aprobată prin 
Legea nr.68/1991 privind registrele agricole (avizare � PL 511/2003) 
Dezbaterile în şedinţa din data de 21.10.2003 au început la orele 1500 şi au fost 

conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. Au participat la lucrări 33 
de deputaţi, membri ai comisiei. 

Au fost prezenţi ca invitaţi: 
- domnul Dumitru Codreanu, senator, membru al Comisiei pentru agricultură, 

industrie alimentară şi silvicultură a Senatului României; 
- domnul Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor 

şi Mediului; 
- domnul Cătălin Sandu, director, Direcţia juridică din cadrul Agenţiei Domeniilor 

Statului. 
După prezentarea şi aprobarea ordinii de zi propuse, domnul Atilla Kelemen a 

prezentat o informare în legătură cu activitatea desfăşurată în calitate de membru al 
delegaţiei României participantă la lucrările Comisiei Europene desfăşurate la Bruxelles. 

În continuare, domnul senator Dumitru Codreanu, a prezentat o informare legată 
de aceleaşi aspecte. 

În continuarea lucrărilor,  domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a 
mulţumit celor doi raportori şi a arătat că trebuie să fim foarte atenţi pentru calitatea 
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negocierilor care se poartă cu Uniunea Europeană. La aceste negocieri să existe o 
colaborare strânsă între toţi factorii implicaţi în susţinerea intereselor României. Ceea ce 
se face la nivelul Parlamentului, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 
Mediului nu este suficient, va fi necesară o activitate susţinută de informare a 
producătorilor agricoli, a populaţiei cu ceea ce urmează. Este necesară o revedere a 
legislaţiei, care nu funcţionează în totalitate. Avem timp să o revedem şi trebuie să facem 
lucrul acesta.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului  pe anul 2003. 

Domnul Cătălin Sandu, director al Direcţiei juridice din cadrul Agenţiei 
Domeniilor Statului a prezentat motivele care au condus la apariţia acestei ordonanţe de 
urgenţă, menţionând că nu are mai multe elemente de prezentat decât cele care sunt 
cuprinse în nota de fundamentare.  

Domnul deputat Mircea Toader � reaminteşte că s-a stabilit în şedinţa anterioară că 
reprezentanţii Agenţiei Domeniilor Statului să prezinte documente care au stat la baza 
stabilirii sumelor despre care se face vorbire în actul normativ dezbătut. 

Domnul deputat Ionel Adrian � afirmă că este o ordonanţă de urgenţă dată de 
Guvern. Banii s-au dat, ea îşi face efectele, a trecut, de asemenea, prin Senat.  Ar însemna 
să prelungim discuţiile, atâta timp cât Guvernul a hotărât şi a asigurat şi fondurile, 
discuţiile nu mai au rost, nu s-a mai cerut până acum cuiva să vină în comisie cu arhiva. 
Cei care vor să voteze, să voteze, cei care nu vor, nu. Cei care sunt vinovaţi de această 
situaţie să fie traşi la răspundere. 

Domnul deputat Ion Ştefan � trebuie să respectăm puterea judecătorească. Dacă 
aşa s-a hotărât, aşa să fie ! 

Domnul deputat Octavian Sadici � votând această ordonanţă, scapă de răspundere 
cei care sunt vinovaţi. Noi îi acoperim pe cei care au făcut această fraudă. 

Domnul deputat Victor Neagu � noi am avut o discuţie cu domnul ministru Ilie 
Sârbu. Puterea judecătorească a stabilit pe baza unor dosare cum stau lucrurile. De ce să 
votăm noi ? Pentru că este vorba de aprobarea transferării unor fonduri dintr-un capitol în 
altul. Nu putem interveni în hotărârile justiţiei. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � arată  că, din modul în care se prezintă lucrurile, se 
argumentează cu separaţia puterilor în stat pentru a se găsi o soluţie unei situaţii foarte 
uşor de contestat. Nu este corect ca pe baza unei hotărâri judecătoreşti să se elaboreze o 
lege. Este o greşeală să se procedeze astfel pentru a stinge un conflict generat de unii care 
au avut  răspunderi la data aceea şi care au greşit flagrant. Pentru aceste greşeli, normal ar 
fi să plătească şi nu este de acord cu soluţia prezentată comisiei. 

S-a supus la vot propunerea de a se aproba textul ordonanţei, în varianta aprobată 
de Senat.   

Propunerea a fost aprobată cu 12 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 22.10.2003 şi au fost conduse de 

domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. Au fost prezenţi 33 de deputaţi, 
membri ai comisiei. Au participat ca invitaţi: 

- domnul Gheorghe Predilă- consilier la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor 
şi Mediului; 
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- doamna Roxana Zarma � director general cu probleme de Integrare din 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;  

- domnul Mircea Petrescu � consilier,  Direcţia producţie vegetală şi horticultură 
din Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; 

- domnul Claudiu Necşulescu � preşedinte, Organizaţia Naţională Interprofesională 
din Viticultură; 

- domnul Ion Dobronăuţeanu � vicepreşedinte, Organizaţia Naţională 
Interprofesională din Viticultură; 

- domnul Ovidiu Gheorghe � director general, Patronatul Naţional al Viei şi 
Vinului; 

- domnul Călin Petre Mocanu � director general, Organizaţia Naţională 
Interprofesională din Viticultură; 

- domnul Stelian Găvruş � Patronatul Naţional al Viei şi Vinului. 
A fost supusă aprobării următoarea ordine de zi:  
- Analiza situaţiei din viticultură şi stadiul implementării Legii viei şi vinului în 

sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole  nr.244/2002 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.1/1992 cu privire la registrele agricole aprobată prin Legea 
nr.68/1991 privind registrele agricole (avizare � PL 511/2003) 

Se trece la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.1/1992 cu privire la registrele agricole aprobată 
prin Legea nr.68/1991 privind registrele agricole. 

Domnul Gheorghe Predilă a prezentat punctul de vedere al Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului în legătură cu propunerea legislativă aflată în 
dezbatere, afirmând că aceasta este binevenită şi vine să pună de acord legislaţia necesară  
cu modificările survenite în urma transformărilor în domeniu în ultimii ani. 

Domnul deputat Gheorghe Pribeanu, iniţiatorul proiectului de lege a prezentat pe 
larg expunerea de motive, subliniind ceea ce se urmăreşte prin adoptarea acestui proiect. 

În legătură cu această propunere legislativă au luat cuvântul domnii deputaţi 
Gheorghe Valeriu, Mihai Nicolescu, Petre Posea care au apreciat oportunitatea 
propunerii. 

Domnul deputat Ioan Bâldea a apreciat iniţiativa, menţionând că a constatat 
necesitatea unei evidenţe stricte mai ales în această perioadă cu schimbări rapide. 
Întreabă dacă iniţiatorul s-a gândit la o evaluare a poziţiilor din registrul agricol, care să 
fie utilizate drept garanţii pentru credite, de exemplu. 

Se supune la vot propunerea de a se aviza favorabil propunerea legislativă. 
Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi. 
În continuare se trece la analiza situaţiei din viticultură şi stadiul implementării 

Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole  nr.244/2002. 
S-a dat cuvântul doamnei Roxana Zarma, care a prezentat elementele principale 

care privesc eforturile României în procesul de negociere a Capitolului 7, Agricultura, cu 
Uniunea Europeană, insistând pe aspectele care vizează domeniul viei şi vinului, arătând 
că s-a primit un sprijin substanţial pentru negocierile pe acest capitol. 

Săptămâna viitoare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului va 
trimite o echipă puternică, în măsură să negocieze condiţii favorabile pentru România. 
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În ultima vreme România a câştigat pieţe noi şi luptă în continuare pentru aceasta. 
Precizează condiţiile care sunt cuprinse în Programul SAPARD la poziţia 3.1., �investiţii 
în exploataţii�. 

Domnul Claudiu Necşulescu, preşedintele Organizaţiei Naţionale Interprofesionale 
din Viticultură, a arătat că situaţia este, din punctul lor de vedere, puţin diferită de ceea ce 
a prezentat doamna Zarma, iar dacă sectorul este analizat în date comparative, atunci 
concluzia este că mai este mult de muncă pentru a atinge nivelul cerut de Uniunea 
Europeană. 

Solicită mai multă atenţie din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 
Mediului, care ar trebui să se implice mai concret, punctual, în rezolvarea unui sector 
destul de important al agriculturii, viticultură, care reprezintă aproximativ 6-7% din 
producţia vegetală, dar care are sub 1% din alocaţiile bugetare.  

Domnul Călin Mocanu, director executiv al Organizaţiei Naţionale 
Interprofesionale din Viticultură, a prezentat în detaliu situaţia existentă în viticultura 
românească şi mulţumeşte membrilor comisiei pentru atenţia pe care o acordă sectorului 
analizat astăzi şi pentru efortul de a armoniza legislaţia românească în domeniu cu 
legislaţia europeană. Menţionează că sunt încă suprafeţe însemnate cu soiuri hibride, că 
forţa de muncă este îmbătrânită. Trebuie stabilite măsuri concrete în care performanţa să 
fie comensurată încât sectorul românesc să poată concura prin performanţele calitative. 

S-au făcut investiţii serioase în tehnologia vinificării, unde suntem la nivel 
european. Organizaţia de profil nu este luată în considerare aşa cum ar trebui. Va trebui 
stabilită o modalitate clară de lucru cu ministerul, în interesul viticulturii româneşti, care 
se plasează pe locuri fruntaşe în ce priveşte exportul de produse agricole. 

În continuare au luat cuvântul domnii Gheorghe Ovidiu � director general al 
Patronatului Naţional al Viei şi Vinului şi Ion Dobronăuţeanu � vicepreşedinte 
Organizaţia Naţională Interprofesională din Viticultură. 

Domnul deputat Valeriu Gheorghe, arată că la astfel de dezbateri este necesară 
prezenţa persoanelor cu funcţii de decizie din Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor 
şi Mediului, pentru ca lucrările să aibă şi o finalitate. 

Domnul deputat Mircea Toader, subliniază importanţa organizaţiilor profesionale, 
care trebuie consultate în mai mare măsură pentru rezolvarea problemelor din domeniile 
respective. Propune ca după finalizarea dezbaterilor pe marginea bugetului pentru 2004 
să se analizeze fiecare sector, iar analizele să se soldeze cu măsuri concrete, cu termene 
de rezolvare etc. 

Domnul deputat Zoltan Kovacs, analiza este binevenită. Este necesară o implicare 
mai mare a factorilor din Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

În acest domeniu trebuie o situaţie clară şi trebuie stabilit ferm care este interesul 
naţional în domeniu. 

În legătură cu problematica supusă analizei au mai luat cuvântul domnii deputaţi 
Sergius Sbârcea, Alexandru Pereş, Ion Bozgă, care au subliniat importanţa analizei şi au 
reliefat necesitatea îmbunătăţirii activităţii  începând de la coordonarea care trebuie 
asigurată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, colaborarea cu 
organizaţiile profesionale din domeniu, îmbunătăţirea permanentă a legislaţiei, precum şi 
îmbunătăţirea comunicării între toţi factorii implicaţi. 

Domnul deputat Ioan Bâldea, arată că este o dezbatere solicitată de reprezentanţii 
Patronatului Viei şi Vinului şi ai Organizaţiei Naţionale Interprofesionale din Viticultură 
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care au prezentat biroului Comisiei o seamă de studii care stau la baza strategiilor viitoare 
în domeniul viei şi vinului. Viticultura este un sector important al agriculturii româneşti 
şi el trebui sprijinit prin toate mijloacele. Este şi un sector recunoscut pe plan european, 
de aceea trebuie mare atenţie la modul în care se negociază cu organismele europene, 
pentru că de acestea depinde soarta viticulturii româneşti. Trebuie clarificate problemele 
legate de strategia în domeniu, clarificate direcţiile şi resursele. Să vedem ce se propune 
în etapa imediat următoare. Avem toate argumentele pentru a încerca să punem la punct 
strategiile ? Agricultura este un domeniu prea important ca să-l tratăm la general. Nu le 
poţi face pe toate odată, dar trebuie să ştim clar care sunt sectoarele pe care să ne bazăm, 
care sunt sectoarele noastre tradiţionale. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu - nu este o noutate că purtăm discuţii pe 
marginea unui sector de importanţă vitală. Nu întâmplător România se află pe locurile 6-
8 în domeniu. Cred că nu trebuie să fim pesimişti. Cum suntem azi, suntem o echipă într-
un dialog eficient. Ministerul poate fi prezent aici în momente cheie. Ministerul trebuie 
să aibă echipă, şi cu ea să discutăm punctual. România, din păcate, a pierdut din 
patrimoniul viticol. Sunt şi acum multe suprafeţe cu soiuri hibride. Există un program al 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului în acest domeniu care trebuie 
cunoscut. 

Să ne obişnuim să nu fim negativişti.  
Să clarificăm strategiile pentru perioadele următoare. Important este să trecem de 

la stadiul de prezentare generală, la programe concrete. 
Este necesar să refacem plantaţiile viticole pe suprafeţe noi, fără hibrizi. Este 

nevoie de mai mult curaj, pentru că lucrurile încep să se mişte.  
Trebuie să trecem de la voinţa actuală, la aşezarea cifrelor pe hârtie şi la demararea 

efectivă a acţiunilor de refacere a patrimoniului viticol. Resurse există, trebuie voinţă şi 
acţiune concretă.   

 
 
 
 

 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA               Alexandru PEREŞ   
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