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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18 şi 20 martie 2003 şi a avut 
la ordinea de zi următoarele: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului  (sesizare în fond – PL 
189/2003)  

2. Situaţia sectorului pomicol din România şi dezbateri generale asupra 
proiectului de Lege privind pomicultura. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pomiculturii -  (sesizare în fond-  
PL 112 /2003) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative �Legea Pomiculturii� � 
(sesizare în fond  - PL142/2003)  

 Şedinţa din ziua de 18.03.2003 a început la orele 1400 şi a fost condusă de 
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei, care a supus aprobării ordinea 
de zi prezentată mai sus şi a anunţat că la dezbateri participă ca invitaţi: 
 - domnul Gheorghe Predilă � director general în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor; 
 - doamna Cornelia Ionescu  � şef serviciu Implementarea programelor în 
horticultură la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
 - domnul Ilarie Isac � Societatea Naţională a Pomicultorilor; 
 - domnul Aurelian Olteanu � cercetător la Institutul de Cercetare Dezvoltare 
pentru Pomicultură Mărăcineni; 
 - doamna Viorica Bălan � director, Staţiunea de Cercetări Pomicole Băneasa. 
 La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai Comisiei. 

A fost supus analizei şi dezbaterii proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului. 

Domnul Gheorghe Predilă, director general în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor  a arătat că în procesul de privatizare a societăţilor 
comerciale din agricultură se constată o serie de greutăţi în aplicarea legislaţiei 
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specifice în vigoare. În patrimoniul societăţilor comerciale din agricultură supus 
privatizării, intră unele bunuri a căror utilizare implică în mod obligatoriu şi 
exploatarea terenului cu destinaţie agricolă.  

Au urmat dezbateri generale pe marginea acestei propuneri legislative, iar 
după finalizarea dezbaterilor proiectul  de lege a fost supus aprobării. Propunerea de 
aprobare a fost votată cu majoritate de voturi. S-a înregistrat 1 abţinere. 

În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza celor două proiecte legislative: 
proiectul Legii pomiculturii şi propunerea legislativă �Legea Pomiculturii�. Au 
urmat dezbateri generale. 

Dezbaterile au continuat în şedinţă în ziua de 20 martie 2003, începând cu 
orele 900. Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei 
care a propus ordinea de zi: 

- continuarea dezbaterilor la proiectul Legii pomiculturii şi propunerea 
legislativă �Legea Pomiculturii�. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se vor regăsi în 

raportul întocmit la aceste proiecte de legi. 
După terminarea dezbaterilor pe articole s-a hotărât continuarea lor în şedinţa 

viitoare.  
 
 

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU  
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