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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11,12 şi 13.02.2003, având 
următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 11.03.2003, începând cu ora 1400: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea pieţei 
tutunului brut în România (procedură de urgenţă � sesizare în fond � PL 
535/2002)  

 
Miercuri, 12.03.2003, începând cu ora 930: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea pieţei 

tutunului brut în România (continuarea dezbaterilor � PL 535/2002)  
2. Analiza situaţiei privind pregătirea României pentru aderarea la Uniunea 

Europeană  - CAPITOLUL 7 -  AGRICULTURA şi CAPITOLUL 4 � 
LIBERA CIRCULAŢIE A CAPITALURILOR. 
Invitaţi:  
! Domnul Ilie Sârbu - Ministrul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Pădurilor;  
! Domnul Vasile Puşcaş - Ministrul delegat, negociator şef cu 

Uniunea Europeană.  
 

Joi, 13.03.2002, începând cu ora 930: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pomiculturii -  (dezbateri 

generale-  PL 112 /2003) 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative �Legea Pomiculturii� � 

(dezbateri generale - PL142/2003)   
 

 
 Şedinţa din ziua de 11.03.2003 a început la orele 1400 şi a fost condusă de 
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei, care a anunţat că participă ca 
invitaţi: 
 - Doamna Elena Sporea � senator, iniţiator al proiectului de Lege privind 
organizarea pieţei tutunului brut în România; 
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 - domnul Gheorghe Predilă � director general în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor; 
 - doamna Paula Craioveanu � şef birou  tutun hamei din Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 
 Au fost prezenţă 32 de deputaţi, membri ai Comisiei. 
 Ordinea de zi propusă si adoptată a fost: Dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege privind piaţa tutunului brut în România. 
 Pentru că pe marginea acestui proiect de lege s-au mai purtat dezbateri 
generale şi a fost organizată anterior şi o întâlnire mai largă cu factorii importanţi 
implicaţi în industria tutunului, preşedintele de şedinţă a propus să se treacă direct la 
dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege, propunere aprobată de participanţii 
la şedinţă.  
 În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se regăsesc în raportul 
întocmit la proiectul de lege.  
 Lucrările au fost reluate în şedinţă în ziua de 12.03.2003, începând cu ora 930. 
 Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai Comisiei. 
 Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei a propus ca pe ordinea de 
zi a şedinţei să se afle: 
 -  dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind piaţa tutunului brut în 
România; 
 - Analiza situaţiei privind pregătirea României pentru aderarea la Uniunea 
Europeană  - CAPITOLUL 7 -  AGRICULTURA şi CAPITOLUL 4 � LIBERA 
CIRCULAŢIE A CAPITALURILOR.  

Ca modalitate de lucru s-a propus ca în prima parte a şedinţei să se continue 
dezbaterile pe articole la proiectul de Lege privind organizarea pieţei tutunului brut 
în România, iar de la ora 1400 să se treacă la analiza situaţiei privind pregătirea 
României pentru aderarea la Uniunea Europeană. 
 La prima parte a şedinţei au participat ca invitaţi: 
 - doamna Elena Sporea � senator; 
 - domnul Gheorghe Predilă � director general în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor; 
 - doamna Paula Craioveanu � şef birou tutun-hamei din Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 
 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege aflat pe ordinea de zi. 
 În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
întocmit la acest proiect de lege. 
 După terminarea dezbaterilor, s-a supus la vot proiectul de lege privind 
organizarea pieţei tutunului brut în România. Proiectul de lege a fost votat cu 
majoritate de voturi. 
 S-a înregistrat o abţinere. 
 În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza situaţiei privind pregătirea 
României pentru aderarea la Uniunea Europeană. 
 Au participat ca invitaţi: 
 - domnul Ilie Sârbu � ministrul agriculturii şi alimentaţiei; 
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 - domnul Vasile Puşcaş � ministru delegat, negociator şef cu Uniunea 
Europeană; 
 - domnul Valeriu Steriu � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor; 
 - domnul Gheorghe Predilă � director general în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor; 
 - domnul Ion Şerpe � consilier negociator în Ministerul Integrării Europene; 
 - doamna Maleta Marinescu � consilier negociator în Ministerul Integrării 
Europene. 
 Domnul Vasile Puşcaş, ministru delegat, a prezentat o informare cu privire la 
stadiul negocierilor dintre România şi Uniunea Europeană, Capitolul 7 negocieri � 
agricultura. 

 Domnul Ilie Sârbu � ministrul agriculturii a arătat că Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor, împreună cu specialiştii în problemele aderării a finalizat 
strategia de integrare, un document important care va fi înaintat şi membrilor 
Comisiei de agricultură, care sunt rugaţi să contribuie la îmbunătăţirea lui. 
 În paralel, se desfăşoară un dialog activ în teritoriu unde se urmăreşte 
informarea celor implicaţi în procesul integrării, precum şi eliminarea unor 
neconcordanţe între aspectele tehnice, teoretice ale procesului de integrare şi cele 
strict practice, care sunt insuficient pregătite să facă faţă unui proces atât de 
complex. Aceste deplasări se vor încheia în maximum 2 luni, urmând ca observaţiile 
şi propunerile culese cu acest prilej să se regăsească în nişte programe concrete 
legate de acţiunile de preaderare. 
 O activitate pozitivă s-a înregistrat în aplicarea măsurilor cuprinse în 
programul SAPARD. 
 În acţiunea de pregătire a României pentru aderarea la Uniunea Europeană va 
mai fi mult de lucru în ceea ce priveşte mentalitatea oamenilor. 
 În continuare s-au purtat discuţii pe marginea informărilor prezentate de cei 
doi miniştri. 
 Au luat cuvântul domnii deputaţi Nicu Mircea Toader, Ion Bozgă, Atilla 
Kelemen, Zoltan Kovacs, Marian Ianculescu, Octavian Sadici, Gheorghe Pribeanu, 
Petre Posea, Liana Naum, Ioan Stan, Ion Mocioalcă, care au subliniat importanţa 
întâlnirii cu cei doi miniştri, întâlnire care creează posibilitatea informării directe, a 
cunoaşterii problemelor de integrare, precum şi a cerinţelor care se pun în faţa 
efortului de armonizare legislativă în care deputaţii sunt direct implicaţi. 
 Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al Comisiei, a subliniat 
importanţa obţinerii la negocieri a unor contingente de producţie care să reflecte 
potenţialul agriculturii româneşti, dimensiunile corecte ale posibilităţilor noastre 
economice. De asemenea, a evidenţiat atenţia care trebuie acordată aspectelor legate 
de calitatea producţiei, un element pe care să nu-l pierdem din vedere în condiţiile 
concurenţei acerbe de pe piaţă. A subliniat importanţa pe care să o arătăm 
legumiculturii şi pomiculturii, sectoare cu mare potenţial, dar insuficient valorificate. 
 Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei � a arătat că integrarea 
europeană este o problemă naţională, care se situează deasupra intereselor de partid 
şi că nerealizările din sfera integrării pot avea repercusiuni pe care le vom simţi cu 
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toţii.  Cei care lucrează în conducerea agriculturii au mari răspunderi, în primul rând 
pentru că aici activează o mare parte din populaţia României. Este un sector în care 
se mai întâlnesc şi aspecte de lipsă de educaţie, cu mai puţine informaţii, şi de aceste 
neajunsuri suntem cu toţii responsabili. 
 Este necesar să conlucrăm, să pregătim ţara pentru acest proces complicat, cu 
mari implicaţii în progresul general al României. Toţi cei implicaţi în acest proces 
complicat suntem răspunzători de succesul acţiunii de integrare europeană şi trebuie 
să conducem lucrurile în aşa fel încât să ieşim în avantaj. 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13.03.2003, începând cu orele 
900 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei. Au 
participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
 Preşedintele comisiei a propus următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pomiculturii -  ( PL 112 /2003) 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative �Legea Pomiculturii� �  

(PL142/2003) 
După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbateri generale. S-a hotărât, în 

unanimitate, ca la dezbaterile din şedinţa viitoare a comisiei pe această temă să fie 
invitaţi reprezentanţii principalelor instituţii cu atribuţii în activitatea desfăşurată în 
domeniul pomiculturii.   

 
 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Alexandru PEREŞ   
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