
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                    Bucureşti,  27.03.2003  
                     Nr. 24/138 

 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 25.03.2003  

şi 26.03.2003 
 

 
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. 

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.  
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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