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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 06.05, 07.05  şi 
08.05.2003 şi a avut pe ordinea de zi următoarele: 

Marţi, 06.05.2003, începând cu ora 1400: 
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică 
şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală (sesizare în fond � procedură de urgenţă - PL 306/2003)    

          2.  Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii corpului agronomic din 
România (continuarea dezbaterilor � PL 221/2003) 

Miercuri, 07.05.2003, după încheierea lucrărilor şedinţei comune şi Joi, 
08.05.2003, începând cu ora 930: 
 1. Analiza măsurilor de susţinere şi protecţie a sectorului porcin. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp (sesizare în fond � PL 277/2003) 
 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp (sesizare în fond � PL 143/2003) 
 4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea pieţei 
plantelor ornamentale şi produselor de floricultură pe principiile comunitare 
de piaţă (sesizare în fond - PL 223/2003) 

        5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră (sesizare în 
fond - PL 144/2003) 

 Şedinţa din data de 06.05.2003, a început la orele 1400 şi a fost 
condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei. La 
şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 

Preşedintele de şedinţă a supus aprobării următoarea ordine de zi: 
 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, 
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organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică 
şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală . 
 -   Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii corpului agronomic din 
România. 

La şedinţă a participat ca invitat domnul Gheorghe Predilă, director 
general în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 
 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică 
şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală. 

Domnul deputat Victor Neagu � A arătat că vrea să se ţină cont că 
această ordonanţă de urgenţă vine să pună în drepturi fireşti personalul care 
lucrează în cadrul Agenţiei şi care are un nivel de salarizare scăzut. Propune 
să se meargă pe varianta aprobată de Senat, care este o variantă echitabilă, şi 
care răspunde şi cerinţelor exprimate de reprezentanţii Uniunii Europene. 

Domnul deputat Marinache Vişinescu � A cerut unele explicaţii în 
legătură cu nivelul la care vor ajunge salariile şi a dorit să se precizeze la ce 
niveluri se raportează viitoarele creşteri salariale. 

Domnul deputat Dan Rasovan � A menţionat că în ordonanţă se 
stabileşte ca nivel maxim 50%, iar în varianta Senatului se propune o 
majorare între 50% şi 100%. Trebuie avută grijă să nu se creeze discriminări 
în raport cu alte categorii de angajaţi. 

Domnul deputat Alexandru Pereş � A susţinut că la dezbateri ar fi 
trebuit să fie prezent şi cineva de la Agenţia SAPARD  care să ofere 
explicaţiile cerute. 

Domnul deputat Gheorghe Valeriu � A cerut ca dezbaterile să fie 
amânate pentru că ar fi fost normal ca să fie prezent şi cineva de la Agenţia 
SAPARD şi de la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care să 
lămurească problemele şi să răspundă la întrebările formulate. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � A arătat că, având în vedere luările 
de poziţie din timpul şedinţei, ar fi bine ca dezbaterile să fie întrerupte şi să 
fie reluate în şedinţa următoare. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului Legii Corpului 
Agronomic din România (continuarea dezbaterilor). 

Domnul deputat Mihai Nicolescu a cerut să se treacă la dezbaterea pe 
articole a acestui proiect legislativ, deoarece în şedinţele anterioare s-au 
purtat dezbateri generale şi s-au lămurit chestiunile legate de apariţia acestui 
act legislativ. În timpul dezbaterii pe articole s-au formulat amendamente, 
care se regăsesc în raportul intocmit la acest proiect de lege.  

Pe ansamblu, legea a fost votată în unanimitate. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 07.05.2003, începând cu 
orele 1100. 

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A participat ca invitat domnul Gheorghe Predilă, director general în 

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu , 

vicepreşedinte al comisiei, care a supus aprobării următoarea ordine de zi: 
 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică 
şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală. 
 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp. 

S-a luat în dezbatere primul punct aflat pe ordinea de zi. 
Domnul Gheorghe Predilă � A arătat că Agenţia SAPARD este o 

instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi are ca obiect de activitate 
implementarea tehnică şi financiară a Programului SAPARD în concordanţă 
cu strategia şi măsurile stabilite în Planul Naţional pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, aprobat de Comisia Europeană prin Decizia CE din 12 
decembrie 2000. 

Personalul Agenţiei SAPARD are responsabilităţi deosebite în acest 
proces, iar responsabilitatea asupra utilizării fondurilor publice coboară 
practic până la nivelul fiecărui salariat prin atribuţiile specifice precizate în 
fişa postului referitoare la cererea de finanţare sau a cererilor de plată a 
ajutorului financiar nerambursabil. 

  În vederea motivării personalului Agenţiei SAPARD, riscul generat 
de caracterul confidenţial al operaţiunilor, nivelul ridicat al responsabilităţilor 
şi al competenţelor trebuie să fie însoţit de un nivel de salarizare 
corespunzător. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � A semnalat faptul că a început o acţiune 
de epurare politică a personalului Agenţiei SAPARD. Este bine ca nivelul de 
salarizare să fie în funcţie de caracterul deosebit al activităţii care se 
desfăşoară aici, mai ales că prin specificul acestei activităţi, angajaţii Agenţiei 
SAPARD vin în contact cu reprezentanţii Uniunii Europene. Important este 
ca această mărire a salariilor să ducă şi la o creştere a eficienţei activităţii. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege menţionat. 
Pe ansamblu, Legea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 08.05.2003, începând cu 

orele 900. 
Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Ioan Bâldea, a propus ordinea 

de zi următoare: 
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 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp. 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp.  

La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
S-a trecut la dezbateri generale pe marginea proiectelor de lege 

menţionate. 
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, a arătat că 

propunerile legislative privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp 
vin să reglementeze politica agricolă în domeniul legumiculturii, privind 
producerea şi valorificarea legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate, în 
condiţiile organizării comune de piaţă. 

Va trebui ca varianta finală să fie cea mai potrivită, pentru a contribui 
la dezvoltarea sectorului legumicol în România şi la adaptarea acestuia în 
vederea integrării europene. 

S-a stabilit ca în cadrul subcomisiei pentru agricultură să se studieze 
toate propunerile, iar în şedinţa viitoare să se prezinte un punct de vedere 
precis în legătură cu varianta finală.  
 
 

      PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

                 Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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