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PROCES VERBAL 
 al şedinţelor Comisiei din zilele de 27.05.2003  şi  28.05.2003  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27.05.2003  
şi 28.05.2003 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră  
               (sesizare în fond PL 144/2003) 

  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale  

       (sesizare în fond PL 308/2003) 
          3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp  (sesizare în fond PL 143/2003) 

  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp (sesizare în fond PL 277/2003) 

  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile 
generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură 
(raport suplimentar � PL 689/2002) 

 Şedinţa din data de 27.05.2003, a început la orele 1400 şi a fost 
condusă de domnul deputat Ioan Bâldea. 

Ordinea de zi propusă spre aprobare a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 

valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră    (sesizare 
în fond PL 144/2003) 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră (sesizare în 
fond PL 308/2003) 

La şedinţă au participat 30 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost 
absenţi domnii deputaţi Atilla Kelemen şi  Gheorghe Valeriu, aflaţi în 
delegaţie externă. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Gheorghe Predilă � director general în cadrul Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- doamna Elena Tatomir � director în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor  
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- doamna Iulia Bosoancă � consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  

Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Ioan Bâldea, a prezentat o 
sinteză a dezbaterilor generale purtate pe marginea celor două proiecte de 
acte normative supuse dezbaterii, arătând că au fost clarificate majoritatea 
aspectelor semnalate în discuţiile anterioare. 

Propune ca dezbaterile să se facă pe articole, având la bază proiectul 
de lege înaintat de Guvern şi, prin comparaţie cu iniţiativa legislativă a 
domnilor deputaţi, să se preia din aceasta prevederi care lipsesc din proiectul 
guvernamental şi să se cadă de acord asupra unei variante care să contribuie 
la relansarea culturilor care fac obiectul acestor proiecte de lege. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Amendamentele formulate se 
regăsesc în raportul întocmit la proiectul de lege. Pe ansamblu, legea a fost 
votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28.05.2003, începând cu 
orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei, care a supus aprobării următoarea ordine de zi: 
        1.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
                valorificarea legumelor de câmp  (sesizare în fond PL 143/2003) 

2.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
     valorificarea legumelor de câmp (sesizare în fond PL 277/2003) 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile 

generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi 
silvicultură (raport suplimentar � PL 689/2002) 
La şedinţă au participat 31 deputaţi, membri ai comisiei. A fost 

absent domnul deputat Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 
Au participat ca invitaţi: 

- domnul Gheorghe Predilă � director general în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 

- doamna Elena Tatomir � director în cadrul Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor  

- doamna Iulia Bosoancă � consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 

După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbateri generale pe 
marginea celor două proiecte de lege. 

Domnul Gheorghe Predilă � a arătat că sectorul legumelor de câmp 
a fost bine reprezentat, cu o contribuţie însemnată atât pe piaţa internă, cât şi 
la export. 

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 
unei strategii coerente în ceea ce priveşte producerea şi valorificarea 
legumelor de câmp, pepenilor şi ciupercilor cultivate, în condiţiile 
organizării comune de piaţă. 

Reprezentanţii autorizaţi ai exploataţiilor agricole şi cei din filiera 
de produs se pot constitui în asociaţii profesionale şi interprofesionale. 
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Domnul deputat Mircea Toader � a subliniat faptul că legea caută să 
organizeze piaţa produselor din legumicultură, dar este nemulţumit că nu 
sunt prevăzute măsuri de subvenţionare şi de sprijinire a producătorilor 
autohtoni, supuşi, în ultima vreme, presiunilor producătorilor externi, în 
special ale celor din Turcia. 

A formulat trei amendamente în acest sens şi cere sprijin pentru 
introducerea acestora în textul viitoarei legi. 

Domnul deputat Tiberiu Sergius Sbârcea � a arătat că, într-o anume 
perioadă, produsele legumiculturii româneşti erau prezente pe piaţă 
occidentală, chiar dacă aveau preţuri mai mici. 

Propune instituirea unui regim mai sever de supraveghere a 
importurilor de astfel de produse şi a unor taxe normale care să protejeze 
producţia internă. 

Să se acorde subvenţii pentru păstrarea fondului genetic şi pentru 
asigurarea irigaţiilor. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � această problemă este destul de 
importantă şi trebuie să-i acordăm mai multă atenţie. Legumicultura este 
mecanica fină a nutriţiei umane, ea asigură complexul vitaminic. 

Tot ceea ce realizăm, constituie o serie de legi pe care să le punem 
cap la cap � segmentul căruia i se adresează această lege este destul de 
important. Trebuie să profităm de cadrul ecologic favorabil. Legea să aibă 
un cadru general în care să putem acţiona. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � dacă nu este posibil în iunie, atunci 
în septembrie să fie revăzute toate actele legislative care au fost dezbătute în 
comisie, iar prevederile din acestea referitoare la subvenţii să se regăsească 
în proiecţia bugetului agriculturii pentru 2004. Nu este normal ca în comisie 
să avizăm doar nişte traduceri ale actelor din Uniunea Europeană. 

Să dăm un cadru mai concret actelor legislative. Trebuie văzut şi de 
ce tot mai mulţi reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale ajung la Uniunea 
Europeană. Este vorba de reprezentanţii din industria zahărului, a tutunului, 
a cărnii, care şi-au manifestat nemulţumirea pentru modul în care sunt 
sprijiniţi pe plan intern în rezolvarea problemelor din sectoarele respective. 

După dezbaterile generale s-a trecut la dezbaterea pe articole a 
proiectelor de lege, luându-se ca bază proiectul înaintat de  Guvern. În 
timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
întocmit la acest proiect de lege. 

Supusă la vot, legea a fost votată în unanimitate. 
 

 
 

      PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

                 Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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