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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 19.11.2002  şi 20.11.2002  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în ziua de 19.11.2002, începând cu orele 
1500 şi în ziua de 20.11.2002, începând cu orele 930, având următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 19.11.2002: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.118/2002 privind punerea în valoare a plantaţiilor 
vitipomicole abandonate (sesizare în fond - PL 533/2002). 

Miercuri, 20.11.2002, începând cu orele 930: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării 
seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi 
constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit (sesizare 
în fond - PL 561/2002). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale 
�Cai de rasă� S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia 
Naţională a Pădurilor (sesizare în fond - PL 556/2002). 

La şedinţe au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Şedinţa din 19.11.2002 a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, 

preşedintele Comisiei, care a prezentat programul de lucru pe săptămâna în curs şi a 
propus ca pe ordinea de zi să se afle: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.118/2002 privind punerea în valoare a plantaţiilor 
vitipomicole abandonate. 

După aprobarea ordinii de zi anunţă că la lucrări participă: 
- domnul  Ilie Otobâcu  � director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Pădurilor; 
- domnul Petre Mocanu � director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Pădurilor. 
Domnul deputat Victor Neagu a arătat că ar fi bine să îmbinăm o gândire 

generală cu privire la suprafeţele vitipomicole cărora să le asociem şi suprafeţele 
care au fost amenajate pentru cultura hameiului şi care sunt neutilizate în acest 
moment  din diferite motive. Am dezbătut şi aprobat de curând proiectul de Lege 
privind producerea şi comercializarea hameiului şi s-a văzut că aproximativ 2107 ha 
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reprezintă suprafaţa cu sistem de susţinere, dar fără plante. Această suprafaţă poate 
fi plantată cu varietăţi de hamei competitive pe piaţă. Acest patrimoniu, alături de 
suprafeţele cu vii şi pomi abandonate, trebuie refăcut şi bine organizat. Este bine ca 
în dezbaterile pe textul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.118/2002 să facem 
o paralelă şi cu situaţia existentă în producerea hameiului şi să includem în măsurile 
privind punerea în valoare a plantaţiilor vitipomicole abandonate, măsuri similare 
pentru repunerea în funcţiune a suprafeţelor destinate culturii hameiului. 

Supusă la vot, această propunere a fost aprobată în unanimitate, urmând ca în 
textul ordonanţei să se regăsească  şi referirile legate de cultura hameiului. 

S-a trecut la dezbateri generale. 
În finalul dezbaterilor generale, reprezentanţii Ministerului Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor au dat răspunsuri la întrebările formulate pe parcursul 
şedinţei. 

S-a  trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. Amendamentele 
formulate se regăsesc în raportul întocmit după finalizarea dezbaterilor. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2002 privind punerea în valoare a plantaţiilor vitipomicole abandonate a fost 
aprobat cu majoritatea  voturilor. S-au înregistrat 2 abţineri. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 20.11.2002, începând cu orele 930. 
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei a prezentat spre aprobare 

ordinea de zi următoare: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării 
seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea 
şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 
(sesizare în fond - PL 561/2002). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii 
Naţionale �Cai de rasă� S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către 
Regia Naţională a Pădurilor (sesizare în fond - PL 556/2002). 

După aprobarea ordinii de zi anunţă că participă ca invitaţi: 
- domnul Ovidiu Ionescu � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Petre Niculae � director Producţie zootehnică din Ministerul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ;  
- domnul Ilie Otobâcu � director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Pădurilor ; 
- domnul Petre Mocanu � director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Pădurilor ; 
- domnul Lucian Blaga � director general al Societăţii Naţionale �Cai de rasă� 

S.A;  
S-a trecut la dezbaterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2002 

privind desfiinţarea Societăţii Naţionale �Cai de rasă� S.A. şi preluarea 
patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte 
al Comisiei, care a invitat la cuvânt pe domnul deputat Filip Georgescu, director 
general al Regiei Naţionale a Pădurilor. 

În continuare s-au desfăşurat dezbateri generale pe marginea acestui proiect 
de lege. 

După încheierea dezbaterilor generale s-a trecut la dezbaterile pe articole a 
proiectului de lege. Amendamentele formulate pe parcursul dezbaterilor se regăsesc 
în raportul întocmit. 

Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale �Cai de rasă� S.A. şi preluarea 
patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor a fost votat, pe 
ansamblu, cu majoritate. S-au înregistrat 3 voturi împotrivă.  

 
  
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU    
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