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SINTEZA 
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 parte, şi Comunităţile Europene şi 
statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 
1993. 
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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. 

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. 
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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.  

După terminarea dezbaterilor domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei, a spus 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 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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