
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEIPARLAMENTUL ROMÂNIEIPARLAMENTUL ROMÂNIEIPARLAMENTUL ROMÂNIEI    
    

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                  Bucureşti,  27.02.2003  
                  Nr. 24/74 

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 25.02.2003, 26.02.2003 

şi 27.02.2003 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 25.02.2003, începând 
cu orele 1400 şi în zilele de 26.02.2003 şi 27.02.2003, începând cu orele 930, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile 
generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi 
silvicultură (sesizare în fond � PL 689/2002) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului 
European instituind o asociere între România, pe de o parte, şi 
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă 
parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre 
părţi pentru noi concesii reciproce în domeniul comerţului cu 
produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă 
la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o 
parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe 
de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 (procedură de 
urgenţă � sesizare în fond – PL 124/2003) 

 3. Analiza situaţiei create la S.N. �TUTUNUL ROMÂNESC�SA. 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea 

pieţei tutunului brut în România ( procedură de urgenţă � sesizare în 
fond – PL 535/2002)  

Şedinţa din data de 25.02.2003 a început la orele 1400 şi a fost condusă 
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei, care a prezentat spre 
aprobare următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile 
generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului European 
instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene 
şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare 
rezultatele negocierilor dintre părţi pentru noi concesii reciproce în domeniul 
comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, 
anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o 
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parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. 

După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbateri pe marginea 
proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea 
aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o asociere între 
România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale 
acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor 
dintre părţi pentru noi concesii reciproce în domeniul comerţului cu produse 
agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul 
European instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile 
Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 1 februarie 1993. 

La şedinţă au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
După terminarea dezbaterilor s-a supus aprobării acest act normativ, 

propunerea fiind aprobată cu majoritate de voturi. 
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 26.02.2003 şi au fost 

conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a 
prezentat  şi supus aprobării următoarea ordine de zi: 
 - Analiza situaţiei create la S.N. �TUTUNUL ROMÂNESC�SA. 

Domnul preşedinte anunţă că participă ca invitaţi următorii: 
- domnul Gheorghe Predilă � director general în cadrul Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Corneliu Popa � director general al Agenţiei Domeniilor 

Statului; 
- doamna Paula Craioveanu  - şef birou în cadrul Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ;  
 - doamna Victoria Tomi � director general adjunct în Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- doamna Liliana Popa � şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Silvia Pătrăşcoiu � şef serviciu în Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Ioan Niculae � preşedinte �INTERAGRO�; 
- doamna Tudora Lupa � director general S.N.T.R.; 

 - domnul Ştefan Nicolae � preşedinte Federaţia sindicală 
�AGROSTAR�;  
 - domnul Petre Istrate � preşedinte Uniunea sindicală �ROMTABAC�. 

În continuare, domnul preşedinte Ioan Bâldea informează participanţii 
la şedinţă că, pe agenda de lucru a comisiei se află un proiect de Lege 
privind organizarea pieţei tutunului brut în România. Săptămâna viitoare se 
doreşte finalizarea acestui act normativ. Membrii comisiei au fost de acord şi 
au considerat destul de utilă o dezbatere cu toţi factorii implicaţi în industria 
tutunului, pentru a găsi împreună căile redresării acestei ramuri în care sunt 
implicate câteva zeci de mii de oameni. 
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S-a dorit cuprinderea tuturor punctelor de vedere. Din punct de vedere 
al activităţilor generale legate de acest domeniu, suntem cu toţii responsabili 
de pregătirea activităţilor agricole din 2003. Avem semnale că activitatea 
este oarecum blocată. Suntem aproape în martie, iar pregătirea culturilor de 
tutun, se pare, nu este suficient susţinută. Dacă nu acţionăm rapid şi nu 
rezolvăm problemele de natură organizatorică, s-ar putea să fim responsabili 
de nereuşitele care se vor înregistra. 

Există şi aspecte cu conotaţii sociale: acum patru luni am fost 
contactaţi de producătorii de tutun care ne-au solicitat sprijin în rezolvarea 
problemelor legate de preluarea şi plata recoltei de tutun. 

O altă problemă a fost sesizată de sindicate care consideră anormale 
anumite situaţii. 

Dorim ca la sfârşitul acestei şedinţe cel puţin să avem o informare 
clară şi să încercăm să deblocăm situaţia. Aş dori ca discuţiile să aibă un curs 
normal, constructiv, să contribuie la îmbunătăţirea activităţii şi la 
valorificarea potenţialului pe care-l avem în acest domeniu. 

Pentru colegii din comisie am transmis un set cu probleme. Propun ca 
pentru început să dăm cuvântul reprezentanţilor S.N.T.R. 

Doamna Tudora Lupa � director general �S.N.T.R.�,  arată că din 
decembrie 2002, societatea are producţia sistată. S-au făcut intervenţii pentru 
reducerea debitelor şi s-au făcut intervenţii în legătură cu sistemul de accize. 
S-au încheiat acorduri şi cu ceilalţi mari producători de ţigări  pentru un 
sistem diferenţiat de accizare. 

Acest sistem de accizare nu a putut fi aplicat din cauza presiunii 
societăţilor multinaţionale. Nu s-au putut încadra nici în termenele stabilite 
de ordonanţele guvernamentale pentru stingerea datoriilor, iar modalitatea de 
a oferi unele active în contul datoriilor nu a dat rezultatele dorite, fie datorită 
subevaluării activelor oferite, fie datorită neacceptării de către Ministerul 
Finanţelor Publice a acestei modalităţi de stingere a datoriilor. Afirmă că 
închiderea societăţii duce la pierderi importante pentru bugetul de stat şi la 
crearea de probleme sociale pentru aproximativ 3000 de muncitori, câţi are 
acum societatea.  

Domnul Ioan Niculae � preşedintele grupului INTERAGRO a reluat o 
seamă de date prezentate de doamna directoare generală şi a menţionat şi alte 
piedici care au apărut în calea rentabilizării activităţii de la S.N.�TUTUNUL 
ROMÂNESC� SA. 

Doamna Victoria Tomi � director general în Ministerul finanţelor 
Publice a arătat că din partea ministerului pe care-l reprezintă s-a manifestat 
maximă grijă pentru sprijinirea SNTR. Au fost foarte receptivi la toate 
solicitările de până acum. 

În ceea ce priveşte accizarea produselor, datorită negocierilor cu 
Uniunea Europeană, nu mai există cale de întoarcere, trebuie să ne aliniem la 
comportamentul european în acest domeniu. Acest proces de tranziţie se 
desfăşoară treptat. Ministerul finanţelor este interesat în deblocarea situaţiei 
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de la �Tutunul Românesc�, pentru că numai în acest an s-au pierdut la buget 
aproximativ 700 miliarde lei. 

Domnul Ştefan Nicolae � preşedintele Federaţiei sindicale 
�AGROSTAR�. Este vorba de un segment de piaţă pe care SNTR îl ocupase, 
pentru că se referea la populaţia mai săracă din România. Îşi exprimă 
dezamăgirea că nici prin procesul de privatizare nu s-a reuşit rezolvarea 
problemelor. 

Domnul Petre Istrate � preşedintele Uniunii sindicale �ROMTABAC� 
� îşi exprimă dorinţa ca în comisie să se poată face ceva pentru ajutorarea 
SNTR. Alte întâlniri la care a participat s-au soldat fără rezultate. În 2002 
contrar prevederilor din contractul colectiv de muncă, sindicatele au fost 
excluse de la discuţii. Arată slaba implicare a reprezentanţilor statului. 

Este al treilea an de colaps. Nu s-a stabilit clar cine şi cât a furat de la 
această societate şi nici nu s-au luat măsuri. 

Au trecut mai mult de 2 luni de când  nu se lucrează. Se înregistrează 
doar cheltuieli. După 1 martie, nici salariaţii nu mai pot fi plătiţi. Atât 
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  cât şi Agenţia Domeniilor 
Statului îşi declină competenţele. În 2002, sindicatele au fost de acord să 
disponibilizeze 907 angajaţi. De asemenea, s-au redus cu aproximativ 170 
miliarde, drepturile salariaţilor. Acum ponderea salariilor este sub 6% din 
totalul cifrei de afaceri. Contractul colectiv de muncă a expirat la 1 
decembrie 2002 şi nu a fost negociat un altul. 

Nu am avut cu cine negocia noul contract colectiv de muncă, chiar 
dacă din partea salariaţilor se înregistrează presiuni mari. Anunţă că vor 
recurge la acţiuni sindicale pentru a forţa luarea în seamă a problemelor cu 
care se confruntă sindicaliştii. 

Domnul Gheorghe Predilă � din partea Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor  - a reamintit că problemele semnalate vin din urmă 
şi au influenţă puternică. Problemele sociale de la SNTR trebuie tratate cu 
maximă urgenţă şi cu responsabilitate. 

Voi fi alături de colectivul din minister, de sindicate şi de acţionarul 
majoritar, pentru că este o problemă naţională şi ea trebuie rezolvată 
corespunzător. 

Domnul deputat Gheorghe Pribeanu � întreabă cine şi ce a determinat 
încheierea de contracte pentru preluarea tutunului. De asemenea, vrea să ştie 
cine se face vinovat de datoria mare care grevează asupra activităţii 
Societăţii Naţionale Tutunul Românesc, datorie care a depăşit 3000 de 
miliarde şi a ajuns să tot fie împinsă, iar aceasta va sfârşi prin a fi suportată 
tot de populaţie. 

Domnul deputat Octavian Sadici � a trecut un an de zile de când cei 
care au preluat Tutunul Românesc au venit cu promisiuni. S-a invocat 
datoria istorică. Toate aceste datorii, neachitate, apasă doar asupra bugetului 
şi asupra populaţiei. Îl întreabă pe preşedintele sindicatului ROMTABAC de 
ce s-a opus partidelor care au semnalat fraudele înregistrate la privatizarea 
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acestei societăţi. Arată o seamă de nemulţumiri înregistrate pe raza judeţului 
Vaslui, atât la preluarea producţiei de tutun, cât şi în activitatea de la unitatea 
de fermentare a tutunului. Dacă nu vom debloca situaţia de aici, nu ne mai 
rămâne decât să punem şi taxa pe sărăcie. 

Domnul deputat Nicu Toader � întreabă cum s-a ajuns la procentul 
minoritar de 47% al statului ? Există posibilitatea vinderii unor active, 
indicând în acest sens terenuri, construcţii, alte obiective care, odată vândute 
ar mai reduce din debitele înregistrate la această dată. 

Domnul deputat Tiberiu Sbârcea � întreabă ce stocuri există la ţigări şi 
care este salariul mediu în SNTR. Face unele sublinieri, ca un specialist şi 
practician în cultura tutunului. În momentul în care dispare cultura, dispare şi 
cel care plăteşte aceste impozite. Important este ca suprafeţele de tutun să nu 
dispară, ci să crească. Trebuie ca SNTR să producă în continuare. La această 
dată este important ca reluarea activităţii să fie aprobată de APAPS. Sunt 
mulţi fumători săraci, cu bani puţini, care aşteaptă ţigări mai ieftine. 

Domnul deputat Ludovic Mardari � SNTR a beneficiat de facilităţi, 
cum n-au beneficiat alte unităţi. Face aprecieri în legătură cu activitatea 
sindicală. 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă � s-au făcut investiţii în perioada 1997-
1998 de peste 100 milioane dolari. Aceste investiţii s-au făcut fără cap, 
pentru că nimeni nu este întrebat. Apare şi o problemă socială: când pierde 
statul mai mult ? � când lasă baltă o situaţie, sau când intervine statul să o 
salveze ? 

Domnul deputat Petre Posea � eu am condus în activitatea mea mii de 
oameni. Este o mare problemă socială. Formulează două întrebări: de ce nu 
s-a rezolvat situaţia cu contractele de tutun ?  Trebuie să ştim care este 
răspunderea organismelor de conducere ? Cum s-au implicat ? Nişte 
răspunderi trebuie să aibă cineva. În ceea ce-l priveşte pe liderul de sindicat, 
tonul pe care l-a folosit aici, trebuia să-l folosească şi în alte ocazii. Şi 
sindicatul are nişte carenţe. În urma discuţiilor, să se sintetizeze toate 
problemele şi acest material să fie în atenţia celor interesaţi. Nu trebuie ca 
această societate importantă să fie lăsată să dispară. 

Doamna deputat Liana Naum � noi trebuie să sprijinim cultivatorii. La 
situaţii de criză trebuie luate măsuri radicale. Dialogul nu a fost suficient. 
Care sunt măsurile la care s-au gândit cei îndreptăţii să repună pe picioare 
această societate ? 

Domnul deputat Vasile Mihalachi � judeţul Vaslui ocupă locul 5 pe 
ţară la cultura tutunului. Voi avea la sfârşitul săptămânii o conferinţă de 
presă la nivelul judeţului. Ce le pot spune eu cultivatorilor de tutun ?  Se pot 
ei apuca de treabă ? Să ne spuneţi dacă aveţi o strategie în acest domeniu, 
încât să dăm o sursă de existenţă celor care cultivă tutun. 

Domnul deputat Marian Ianculescu � acţiunea de azi este foarte  bună. 
Suntem în faza finală de elaborare a legii tutunului. Problemele dezbătute 
aici sunt de competenţa executivului. Putem sugera Guvernului ce trebuie 
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făcut. Ministerul Finanţelor Publice trebuie să rezolve o situaţie în contextul 
negocierilor cu Uniunea Europeană. Cultura tutunului se află în pericol şi să 
nu urmeze aceeaşi cale a distrugerii ca în cazul sfeclei de zahăr şi alte plante 
tehnice. Cum mai beneficiază aceşti cultivatori de sprijin dacă SNTR nu 
funcţionează ? 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � cere mai întâi din partea 
reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice explicaţii în legătură cu 
sistemul de calcul al accizelor la ţigări. Întreabă dacă au fost încheiate 
contracte cu producătorii de tutun şi care sunt condiţiile stabilite. Dezbaterea 
de azi este generată de informaţiile că ceva nu este în ordine la SNTR. La 
această dată răsadniţele trebuiau pregătite. Să clarificăm problema 
parteneriatului,  dacă vrem ca tutunul românesc să funcţioneze. Să fim 
aproape de cultura tutunului. În condiţiile în care nu se mai produc 20-25 mii 
tone, ci doar în jur de 6-7 mii tone, faţă de un potenţial de 35 mii tone, 
trebuie să facem tot ce depinde de noi ca să ne înregistrăm cu cantităţile cu 
care vrem să fim contingentaţi. Nu avem voie să instalăm  şomajul în acest 
domeniu. Sunt aproximativ 70 de mii de cultivatori, cărora li se adaugă cel 
puţin 4 membri ai familiei. Trebuie să se ţină cont că românii nu au o ţigară 
ieftină, cu filtru sau fără. Cere o transparenţă a cifrelor prezentate pentru a 
putea fi eficienţi în intervenţiile pe care membrii comisiei le fac. La nivelul 
biroului s-a apreciat că ne putem implica într-o problemă de o asemenea 
importanţă. Menţionează că Doljul este cel mai mare producător de tutun din 
ţară, iar această cultură valorifică foarte bine solurile nisipoase din zona 
Olteniei, care nu se pretează la alte culturi.  

Domnul deputat Ioan Bâldea � apreciază că problemele legate de 
tutun, prin implicaţiile lor sunt mai importante decât acţiunea �cornul şi 
laptele�, pentru că se adresează unui segment destul de important. 

Discuţia, în linii generale a fost foarte bună. Câteva elemente trebuie 
subliniate. În primul rând, Ministerul Finanţelor Publice este cea mai 
importantă pârghie a unei guvernări. De modul în care gestionează banii 
depinde întreaga societate. S-a pomenit aici despre armonizarea legislaţiei 
fiscale cu cea europeană. Dar nu cred că ne-a impus cineva o armonizare 
forţată, să copiem fără discernământ modele care să defavorizeze economia 
românească. Cel puţin în perioada de pre-aderare trebuie să aplicăm 
diferenţiat diferitele prevederi, gradual.  

Analiza de astăzi este amorsată de cel puţin 4 luni cu producătorii de 
tutun, care ne-au sesizat grave disfuncţionalităţi în raporturile cu  SNTR-ul. 

Această analiză nu a fost generată de sesizările sindicatului. Este 
evident că un blocaj nu foloseşte nimănui. Acum 2 săptămâni, cu acordul 
tuturor membrilor comisiei s-a hotărât să cerem constituirea unei comisii de 
anchetă care să verifice situaţiile de la S.C. �Insula Mare a Brăilei� şi de la 
SNTR. 

Amândouă situaţiile seamănă între ele foarte bine. Noi nu ne implicăm 
în munca sindicală. Nu ne angajăm să rezolvăm problemele aici, dar Comisia 
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de agricultură nu se va retrage din această problemă până când nu se vor 
separa răspunderile şi se vor clarifica toate aspectele care au generat 
neînţelegeri. 

Lucrările au continuat în şedinţă în ziua de 27.02.2003 şi au fost 
conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus 
aprobării următoarea ordine de zi: 

-  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea pieţei 
tutunului brut în România. 

La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât ca analiza să fie reluată în 

şedinţa viitoare a comisiei.  
 
 
 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA       Victor NEAGU 
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