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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 19.02.2003 

şi 20.02.2003 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19.02.2003 şi 20.02.2003, 
începând cu orele 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la 
privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat 
ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a 
statului (sesizare în fond – PL 726/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim 
silvic şi cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor 
forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de către 
Regia Naţională a Pădurilor  (sesizare în fond – PL 10/2003) 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile generale 
pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură (sesizare 
în fond � PL 689/2003) 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.204/2002 pentru aprobarea modificării 
denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al 
României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente acestora  (avizare � 
PL 710/2003) 

La lucrările şedinţei din data de 19.02.2003 au fost prezenţi 29 de deputaţi. 
Au lipsit domnii deputaţi Ioan Bâldea, Gheorghe Valeriu şi Ioan Stan, care s-au aflat 
în delegaţie externă. 

Lucrările şedinţei din data de 19.02.2003 au fost conduse de domnul deputat 
Mihai Nicolescu, vicepreşedintele comisiei. 

La şedinţă au participat ca invitaţi: 
- domnul Petre Daea � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Viorel Marinescu � director general în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
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- domnul Marin Durac � director general adjunct al Agenţiei Domeniilor 
Statului; 
 - doamna Doina Dumitrescu � şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice; 
  - doamna Paula Craioveanu � şef birou tutun - hamei în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;   

 - domnul Cătălin Sandu � director Direcţia juridică în cadrul Agenţiei 
Domeniilor Statului.  

După aprobarea ordinii de zi şi după prezentarea invitaţilor, preşedintele de 
şedinţă, domnul deputat Mihai Nicolescu l-a invitat la cuvânt pe domnul Marin 
Durac, director general adjunct al Agenţiei Domeniilor Statului, care a arătat că prin 
prevederile ordonanţei de urgenţă a Guvernului se completează  prevederile Legii 
nr.254/2002 cu anumite precizări referitoare la procedura de acordare a înlesnirilor 
la plata obligaţiilor bugetare. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.209/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2002 privind unele 
măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu 
capital integral sau parţial de stat ce deţin în administrare terenuri agricole 
proprietate publică sau privată a statului. 

La votul final, propunerea a fost votată cu majoritate, s-au înregistrat trei 
abţineri. 

Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Mihai Nicolescu, a supus spre 
dezbatere şi analiză proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic 
pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică 
a statului, aferente activelor vândute de către Regia Naţională a Pădurilor. 

S-a dat cuvântul domului Viorel Marinescu, director general în Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care a prezentat expunerea de motive care au 
stat la baza elaborării acestui act normativ. 

Domnul deputat Marian Ianculescu � a prezentat punctul de vedere al 
subcomisiei pentru silvicultură. Domnia sa a arătat că privatizarea unor active 
conexe silviculturii a devenit realitate. Cumpărătorii acestor active au solicitat 
concesionarea terenurilor aferente pentru clarificarea drepturilor şi obligaţiilor lor în 
legătură cu aceste terenuri. 

Au luat cuvântul şi au arătat necesitatea aprobării acestor prevederi domnii 
deputaţi Dan Rasovan, Dorel Crăciun, Alexandru Pereş, Kovacs Zoltan. 

De asemenea, au fost formulate amendamente, care se regăsesc în  raportul 
întocmit la acest proiect de lege. 

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
În continuarea şedinţei, domnul Petre Daea, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a făcut o informare detaliată a membrilor 
comisiei în legătură cu stadiul lucrărilor agricole, precum şi cu măsurile pe care 
conducerea acestui minister le are în vedere în scopul dezvoltării susţinute a 
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agriculturii româneşti şi pentru îndeplinirea programului de integrare a acesteia în 
contextul european. 

S-au formulat întrebări în legătură cu unele situaţii concrete semnalate în 
ultima perioadă. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu, preşedintele de şedinţă a mulţumit pentru 
prezenţă şi pentru contribuţia sa la buna desfăşurare a dezbaterilor domnului Petre 
Daea şi, de comun acord, s-a stabilit că într-o şedinţă viitoare să se dea răspunsuri la 
toate problemele ridicate de membrii comisiei. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 20 februarie 2003, începând cu 
orele 900,  şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, 
care a supus aprobării următoarea ordine de zi: 

- Proiectul de Lege privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului 
financiar în agricultură şi silvicultură; 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.204/2002 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din 
Tariful vamal de import al României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente 
acestora. 

Au fost prezenţi 31 de deputaţi. A lipsit domnul deputat Gheorghe Valeriu, 
care s-a aflat în delegaţie externă. 

În legătură cu proiectul aflat la primul punct pe ordinea de zi, preşedintele 
comisiei a propus amânarea dezbaterilor până la clarificarea tuturor problemelor, 
menţionând că şi punctul de vedere  al Guvernului este nefavorabil, în sensul că 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative parlamentare. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterii a fost aprobată în 
unanimitate. 

În continuare s-au purtat dezbateri pe marginea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.204/2002 pentru aprobarea 
modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al 
României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente acestora. 

După finalizarea dezbaterilor, preşedintele comisiei, domnul deputat Ioan 
Bâldea, a propus acordarea unui aviz favorabil acestui proiect de lege. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate. 

 
   
 

 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA       Victor NEAGU 
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