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PROCES VERBAL 
al 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, care a supus aprobării 
următoarea ordine de zi: 

! Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea şi completarea 
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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) 

! 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) 

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

! 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 a României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente 
acestora  (avizare � PL 710/2003) 
Anunţă că la şedinţă participă 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; 
- 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, astfel: se stabileşte 
momentul până la care se calculează majorările de întârziere şi penalităţile de 
orice fel care pot fi scutite la plată, atât pentru societăţile comerciale ce 
urmează a fi privatizate, conform prevederilor Legii nr.254/2002, acesta fiind 
data transferului dreptului de proprietate, cât şi pentru societăţile comerciale 
privatizate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.198/1999 şi ale Legii nr.268/2001, pentru care s-a propus data intrării în 
vigoare a  ordonanţei de urgenţă. 
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Se prevede ca obligaţiile bugetare restante ale societăţilor comerciale 
privatizate sau care urmează a fi supuse privatizării, ce fac obiectul înlesnirilor 
la plată, să se aprobe prin ordine comune ale creditorilor bugetari şi ale 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la cererea acestui minister 
şi prin hotărâri ale Guvernului, care urmează să fie publicate în Monitorul 
Oficial al României, astfel cum este reglementat prin Legea nr.254/2002. 

Doamna Doina Dumitrescu, şef serviciu în Ministerul Finanţelor 
Publice a arătat că această situaţie a fost analizată de conducerile celor două 
ministere, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor şi că acest act normativ se referă şi la societăţile  care 
sunt deja privatizate, nu doar la cele care urmează a se privatiza. Anexa la lege 
trebuie modificată, încât să se asigure o delimitare clară între societăţile deja 
privatizate până la apariţia Legii nr.254/2002, cele care sunt privatizate până la 
apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2002 şi cele privatizate  
după apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2002. 

Domnul deputat Alexandru Pereş � ne vom lovi de foarte multe situaţii. 
Sunt trei feluri de societăţi şi lucrurile par cam amestecate. Cred că nu este 
bine să se amestece lucrurile. Legea nr.254/2002 să rămână aşa cum a fost 
gândită, iar pentru ceilalţi să vedem cum putem interveni. 

Domnul deputat Dorel Crăciun � am câteva clarificări de făcut. Ar 
trebui mai multe explicaţii. Să se exprime un singur punct de vedere. 

Domnul deputat Marinache Vişinescu � îl roagă de domnul secretar de 
stat Petre Daea să clarifice lucrurile, în sensul că trebuie să se cunoască exact 
numărul de societăţi care fac obiectul acestui act normativ, pentru că Agenţia 
Domeniilor Statului ar fi trebuit să vină cu o situaţie foarte clară. Suntem 
pentru facilităţi, dar să ştim pe ce mergem. 

Domnul deputat Gheorghe Pribeanu � sunt în acest moment societăţi 
care sunt privatizate, s-au semnat contractele. Situaţia trebuie să fie clară. Să 
ştim pe ce ne bazăm. 

Domnul deputat Tiberiu Sbârcea � comisia a avut întotdeauna soluţii 
pentru rezolvarea problemelor cu care ne-am confruntat. Şi azi trebuie să 
gândim economic, nu politic, pentru că tergiversarea acestei stări de lucru ar fi 
în detrimentul agriculturii. Să aprobăm ceea ce se propune prin ordonanţă, 
pentru că unităţile în cauză, care nu pot beneficia de facilităţile de aici nu pot 
accesa nici alte programe. 

Domnul deputat Victor Neagu � sunt în Parlament din 1992 şi vreau să 
vă aduc la cunoştinţă că nu am mai întâlnit situaţii când  Ministerul Finanţelor 
Publice vine să ne dea o mână de ajutor. A fost o lege cu sincope, greu de 
aplicat în practică. S-au ridicat aici probleme că Agenţia Domeniilor Statului 
nu a prezentat o situaţie clară a societăţilor care beneficiază de facilităţi. As 
vrea să fiţi de acord să rugăm Agenţia Domeniilor Statului să ne transmită 
această situaţie într-un termen cât mai scurt şi noi să informăm membrii 
comisiei cu toate aceste probleme. 
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Domnul deputat Mihai Nicolescu � acum câtva timp am adoptat Legea 
nr.254/2002. Nu a fost funcţională, iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
209/2002 are mai multe articole care stabilesc măsuri pentru creşterea 
atractivităţii la privatizare şi care asigură implicit o funcţionalitate mai bună a 
Legii nr.254/2002. Cred că este bine să o aprobăm, iar în legătură cu lista, şi 
ea se poate actualiza, dar asta are mai puţină relevanţă. 

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 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 Dorel Crăciun � a arătat că sunt judeţe, cum este 
judeţul Suceava, în care nu se prezintă suficient iniţiativele Guvernului sau ale 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor de sprijinire a locuitorilor 



 

 5 

din zonele rurale, exemplificând cu cazul Ordonanţei nr.158/2002 care 
prevede sprijinirea celor care au în proprietate teren arabil în extravilan de 
până la 2,5 ha, prin acordarea gratuită de îngrăşăminte. 

De asemenea,  domnul Dorel Crăciun a cerut precizări în legătură cu 
modul în care s-au organizat şi se desfăşoară licitaţiile pentru atribuirea pe 
termen lung  a masei lemnoase, solicitând în acest sens o informare prezentată 
de secretarul de stat care răspunde de acest domeniu. 

Doamna deputat Elena Liana Naum � a solicitat sprijinul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru înfiinţarea unui grup şcolar la 
Mangalia, în care să se asigure pregătirea profesională a mecanizatorilor. A 
solicitat, de asemenea, lămuriri în legătură cu programele privind serele şi 
solariile. 

Domnul deputat Petre Posea � a cerut să fie informată comisia în 
legătură cu situaţia reală în domeniul amenajării drumurilor forestiere. În 
continuare a cerut explicaţii legate de privatizarea societăţii agricole 
�S.C.Valea Călugărescă�. 

Domnul deputat Marinache Vişinescu � a formulat întrebări legate de 
organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în 
România. 

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 
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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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