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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 09.09.2003  

şi 10.09.2003  
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 09.09.2003, începând cu 
orele 1400 şi 10.09.2003, începând cu orele 930. 

Şedinţa din data de 09.09.2003 a început la orele 1430 şi a fost condusă de 
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. 

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Gheorghe Predilă � consilier în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi Mediului; 
- doamna Maria Moise � Departamentul păduri din Cadrul Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 
Preşedintele de şedinţă a propus să se treacă la analizarea şi dezbaterea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a 
despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale 
(sesizare în fond � PL 434/2003). 

Domnul Gheorghe Predilă, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului a informat membrii Comisiei că în anul 2003 s-au 
prevăzut 151,8 miliarde lei pentru acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi. 
În anul 2003, amploarea fenomenului a fost mult mai mare şi, pentru a putea fi 
plătite despăgubirile producătorilor agricoli ca efect al legii nr.381/2002 privind 
acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, este necesar 
ca bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului să se 
suplimenteze cu suma de 600 miliarde lei. 

Este vorba doar de o redirecţionare a fondurilor de la un capitol la altul. 
În continuare au participat la dezbateri domnii deputaţi Marian Ianculescu, 

Petre Posea, Dan Rasovan care au şi cerut o seamă de lămuriri în legătură cu 
asigurarea surselor de finanţare. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Proiectul de Lege a fost aprobat în 
unanimitate în forma adoptată de Senat. 

S-a trecut la următorul punct de pe ordinea de zi: Dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul 
forestier naţional afectate de incendii (sesizare în fond � PL 445/2003). 

Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului Gheorghe Predilă care a 
arătat că ordonanţa de urgenţă aflată în dezbatere a apărut ca urmare a unor 
situaţii în care, profitându-se şi de lipsa cadastrului forestier, suprafeţe importante 
de pădure au fost degradate ca urmare a incendiilor, de multe ori cu autori 
necunoscuţi, în scopul realizării de construcţii. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Pe final, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi. 
S-au înregistrat 2 abţineri. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea Legii 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura. 
Propunerea legislativă a fost aprobată în unanimitate. 
În continuare se trece la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2003 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului 
provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat 
Societăţii Naţionale �Îmbunătăţiri funciare� � S.A. (avizare � PL433/2003). 
 Domnul Gheorghe Predilă � arată că prin Hotărârea Guvernului 
nr.686/1997 s-a aprobat achiziţionarea de la firma americană TRANSCHEM a 
unor tehnologii, pachete agricole şi servicii în valoare de 80 milioane doalri SUA 
în cadrul Programului ROM AG 98, în baza unui credit extern. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � a subliniat că modul în care s-a acţionat în 
acest caz nu este corect. Noua guvernare a preluat o serie de neajunsuri de la 
vechea guvernare, fără să fi făcut o analiză temeinică şi fără să fi tras la 
răspundere pe cei răspunzători. Ceea ce se face acum este să se mute toate aceste 
pachete dintr-un loc în altul până li se pierde urma, dintr-o instituţie în alta şi 
sfârşesc prin a fi luate de protejaţii actualei puteri pe mai nimic. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului proiectul de lege sus 
menţionat, care a primit aviz favorabil, urmând ca dezbaterea pe fond să se 
desfăşoare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 10.09.2003, începând cu 
orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei.  

Au participat 32 deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au fost prezenţi: 
- domnul Gheorghe Predilă, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi Mediului; 
- domnul Florin Pleavă, şef serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi Mediului. 
- domnul Ioan Sorin Mitrea � director general al Agenţiei Naţionale 

Sanitar Veterinare.  
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A participat, de asemenea, domnul deputat Cornel Boiangiu, în calitate de 
iniţiator al propunerii legislative privind susţinerea agriculturii prin cupoane 
atribuite gratuit şi prin suspendarea impozitului pe terenul agricol.  

Şedinţa a fost condusă de domnul Ioan Bâldea care a propus următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea 
agriculturii prin cupoane atribuite gratuit şi prin suspendarea 
impozitului pe terenul agricol (sesizare în fond � PL195/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru 
Siguranţa Alimentelor (Avizare � PL501/2003) 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la 
plata datoriei vamale  (Avizare � PL485/2003) 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 
2003 � 2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha 
producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 
hectare, inclusiv (sesizare în fond - PL474/2003) 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de 
inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei 
stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri 
supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiilor de aprobare a 
posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele 
veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe  

      (sesizare în fond � PL498/2003) 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea 

agriculturii prin cupoane. 
Domnul deputat Cornel Boiangiu, iniţiatorul proiectului a prezentat pe larg 

motivele care au stat la baza elaborării propunerii legislative, arătând că, în 
calitate de deputat independent, doreşte să-şi aducă o contribuţie la renaşterea 
agriculturii româneşti. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedintele comisiei � arată că în 
calitatea pe care o are în cadrul comisiei şi ca specialist cu o activitate de peste 37 
de ani nu îi este indiferent ca sectorul agriculturii să devină unul competitiv. 
Important este să se asigure funcţionalitatea sistemului. Există o strategie până în 
anul 2010 � pe această strategie, noi am lucrat şi am trecut prin filtru peste 140 de 
proiecte de lege. 

Ceea ce este adevărat este că orice lege trebuie să aibă o susţinere 
financiară. Sumele alocate agriculturii au fost din ce în ce mai mari dar, din 
păcate, ultimii au fost destul de vitregi în ceea ce priveşte condiţiile climatice. 
Numai în judeţul Dolj se pierd aproximativ 6000 de miliarde lei din producţia de 
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cereale. Eficienţa în agricultură trebuie să fie ţelul principal. Pentru perspectivă, 
soluţiile adoptate de Guvern ne duc mai aproape de ceea ce trebuie făcut. 
Propune ca în una din şedinţele următoare, împreună cu Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului şi cu Ministerul Finanţelor Publice să se realizeze o 
analiză în legătură cu modul de derulare a programelor de susţinere. 

Domnul Ioan Bâldea � subliniază preocuparea ministerului pentru binele 
agriculturii, sector în care există o mare problemă. 

Nu avem voie să neglijăm acest aspect. Este absolut necesară o discuţie cu 
factorii responsabili din agricultură, care trebuie susţinută în ansamblu de 
Guvern. 

Agricultura este singurul segment cu care ne putem integra în Uniunea 
Europeană.  Nu există o strategie pe termen lung. Cu toţii suntem responsabili: 
tutunul l-am făcut praf, zahărul este atacat şi el, mai nou şi sectorul berii este în 
suferinţă. 

Din discuţiile pe care le-am avut la Bruxelles am înţeles că Uniunea 
Europeană nu ne impune nimic,  suntem liberi să ne organizăm. Referitor la 
proiectul legislativ, se pare că trebuie să renunţăm la măsurile şablon. Va trebui 
să conturăm cât mai concret un program viabil. Trebuie să facem un program de 
uniune naţională în domeniul agriculturii. 

Domnul Cornel Boiangiu � a mulţumit tuturor pentru calitatea dezbaterilor 
purtate, ceea ce dovedeşte că toţi membrii comisiei sunt interesaţi în cel mai înalt 
grad de sectorul agriculturii. 

Pleacă onorat de modul în care s-a purtat dialogul. 
Supusă votului, iniţiativa legislativă a fost respinsă, obţinând doar 2 voturi 

pentru şi 5 abţineri. 
În continuare se trece la analizarea şi dezbaterea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei 
Române pentru Siguranţa Alimentelor. 

Domnul Sorin Ioan Mitrea, director general al ANSV � prezintă expunerea 
de motive la noul proiect. 

Domnul Gheorghe Predilă � a prezentat modele de organizare în acest 
domeniu, existente în ţări europene. 

Domnii deputaţi Atilla Kelemen şi Octavian Sadici au arătat că obiectul 
reglementării proiectului legislativ trebuie să fie dezbătut pe fond în Comisia 
pentru agricultură. Nu este normal ca acest act să fie în comisie doar pentru 
avizare, ci pentru dezbatere în fond. 

S-a propus ca biroul comisiei să trimită o adresă către Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor, care să trimită această lege pentru dezbatere pe fond în 
Comisia pentru agricultură. 

Propunerea a fost adoptată în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în 
anul agricol 2003 � 2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha 
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producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 hectare, 
inclusiv. 

Domnul Gheorghe Predilă � consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, 
Apelor şi Mediului a prezentat motivele care au stat la baza apariţiei ordonanţei. 

Domnul deputat Mircea Toader � a arătat că ordonanţa are un puternic 
caracter electoral şi că prin prevederile acesteia posesorii de utilaje agricole sunt 
obligaţi să achite taxa de drum, care este inclusă în preţul motorinei, care nu mai 
este subvenţionată. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Dezbaterile s-au întrerupt la articolul 14 al Ordonanţei, urmând a fi reluate 

în şedinţa viitoare, după abţinerea unor lămuriri de la Ministerul Finanţelor 
Publice. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri 
scutite de la plata datoriei vamale.  

După finalizare dezbaterilor, proiectul de lege a obţinut aviz favorabil, în 
unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la 
frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, 
exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi 
condiţiilor de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru 
controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe. 

Domnul Ioan Sorin Mitrea a prezentat expunerea de motive. 
În cadrul dezbaterilor s-a hotărât ca analiza să fie amânată pentru şedinţa 

următoare, urmând ca A.N.S.V. să prezinte mai în detaliu o serie de date legate 
de numărul posturilor de inspecţie, precum şi de costurile necesare realizării 
acestor obiective. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
 

 
 

 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA             Alexandru PEREŞ  
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