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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 09.12.2003 şi 
10.12.2003 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind cooperativele 
agricole (dezbateri generale  � PL 329 /2001)   

Şedinţa din data de 09.12.2003 a început la orele 1400 şi a fost condusă 
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. 

Au fost prezenţi 31 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat 
domnii deputaţi Petru Şerban Mihăilescu, aflat în delegaţie externă şi Marian 
Ianculescu, aflat în concediu medical. 

După aprobarea ordinii de zi, preşedintele comisiei, domnul deputat 
Ioan Bâldea a informat membrii comisiei că urmează să se ia în dezbatere 
problematica legată de organizarea cooperaţiei agricole. În cadrul şedinţei s-
au pus la dispoziţia membrilor comisiei o seamă de materiale referitoare la 
acest subiect, urmând ca ele să fie studiate în vederea documentării, care să 
fie utilizată pentru elaborarea unei legi cât mai bune. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10.12.2003, orele 930. 
Au fost prezenţi 31 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat 

domnii deputaţi Petru Şerban Mihăilescu, aflat în delegaţie externă şi Marian 
Ianculescu, aflat în concediu medical. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei care a supus aprobării ordinea de zi şi a anunţat că participă ca 
invitaţi: 

- domnul Gheorghe Predilă � consilier, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului; 

 - doamna Greta Popa � director general, Agenţia Naţională pentru 
Consultanţă Agricolă; 

- domnul Florin Pleavă � şef serviciu, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului; 
  - doamna Lilica Frângulescu � Federaţia agricultorilor Buzău; 
  - domnul Hiroshi Terunuma � expert, Agenţia pentru Cooperare 
Internaţională Japonia; 
  - doamna Monica Porumbescu � traducător; 
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  - domnul prof.univ.dr.Mihai Berca ; 
- domnul Gheoghe Stanciu � consultant; 
- domnul Isidor Negrea � Asociaţia Naţională de consultanţă 

AGRIBISNIS. 
Domnul  Gheoghe Predilă � a arătat că proiectul de lege care a ajuns 

pe agenda Comisiei pentru agricultură este rodul gândirii multor oameni. În 
condiţiile fărâmiţării proprietăţii asupra pământului se pune problema 
organizării unor structuri care să contribuie la creşterea eficienţei activităţii 
în agricultură. 

Până acum a fost studiată experienţa în domeniul cooperaţiei agricole 
în ţări diverse, urmând să reglementăm şi în ţara noastră un sistem similar, 
adaptat la realităţile de aici. 

În prima fază se urmăreşte crearea unor cooperative pilot, cu ajutorul 
cărora să fie convinşi producătorii agricoli de necesitatea acestui mod de 
organizare. 

Domnul prof.univ.dr.Mihai Berca � a făcut un scurt istoric al 
cooperaţiei, subliniind importanţa organizării cooperaţiei agricole pe baze 
noi, corespunzătoare realităţilor actuale din România. 

Să se aibă în vedere modelele de succes din domeniu şi să continuăm 
să ne adaptăm la condiţiile cu care ne vom confrunta nu peste mult timp. 

Este important ca nimeni să nu fie forţat şi să fie încurajate structurile 
care au eficienţă. Să nu i se ceară ţăranului mai mult decât i se oferă. 

Nu trebuie separată  cooperaţia de activitatea rurală în general. 
Să se urmărească neamestecul statului în derularea activităţii 

cooperatiste. 
Domnul Hiroshi Terunuma � a oferit date şi informaţii legate de 

activitatea în domeniul cooperaţiei în Japonia, precum şi de sprijinul pe care 
guvernul japonez, prin Agenţia pentru Cooperare Internaţională, îl acordă 
României în elaborarea legislaţiei specifice, precum şi pentru organizarea 
sistemului cooperatist în  agricultură. 

Domnul deputat Atilla Kelemen � ultimii 13-14 ani au dovedit că 
avem destule probleme în  agricultură. Înexistenţa sistemului cooperatist în 
agricultură se datorează şi modului în care timp de 45-50 de ani au fost 
tratate problemele în domeniu cooperaţiei. Influenţa accentuată a statului a 
compromis într-o oarecare măsură ideea de cooperaţie şi trebuie să luptăm 
pentru a convinge de necesitatea înfiinţării, pe baze noi, a cooperativelor. 
Este nevoie de multă muncă la elaborarea legislaţiei. Problematica trebuie 
tratată diferit, pe zone, în funcţie de particularităţi şi de necesităţile zonei. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � mulţumeşte invitaţilor că au 
răspuns la chemarea Comisiei pentru agricultură. Cooperaţia în România a 
fost compromisă în perioada de până în 1989. 

Pentru reorganizarea sectorului cooperatist trebuie studiată experienţa 
celor care au o cooperaţie bine organizată. În acest moment se aşteaptă să se 
vină cu un punct de vedere favorabil din partea Guvernului. 
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Va trebui să aşteptăm ca în primul rând să se analizeze şi să se aprobe 
legea cadru. 

Domnul deputat Mircea Toader � informează membrii comisiei că, în 
calitate de reprezentant al P.D., participă la dezbaterile legate de legea cadru 
a cooperaţiei. Urmăreşte cu acest prilej ca acest act normativ să fie o lege 
suplă, care nu creează blocaje în aplicarea ei. Pentru agricultură este 
necesară o lege clară. 

Domnul deputat Alexandru Pereş � pentru elaborarea unei legi bune în 
domeniul cooperaţiei agricole este necesară întâi clarificarea direcţiei în care 
vrem să mergem. În Ardeal, există anumite reţineri în reînfiinţarea 
cooperativelor în domeniul agriculturii, luându-se în calcul ceea ce s-a 
întâmplat până în 1989. 

Sunt multe lucruri de analizat, de dezbătut şi trebuie luată în calcul 
experienţa căpătată în ţări care au un sistem cooperatist puternic. 

Domnul deputat Victor Neagu � a existat receptivitate deosebită 
pentru tratarea problemelor legate de cooperaţia agricolă în România. 
Trebuie să găsim o formulă pentru particularităţile României. Sunt multe 
situaţii de analizat. Ce se întâmplă cu cei care au teren şi nu-l lucrează ? 
Legea arendării creează  posibilitatea lucrărilor pe suprafeţe mari. 

Sugerează constituirea unei subcomisii care să lucreze la Legea 
cooperaţiei agricole începând de la ceea ce avem la acest moment. Ideea 
centrală este că trebuie să elaborăm o lege suplă, care să nu sperie, care să 
fie însoţită şi de un statut de organizare, bazată pe actualul proiect aflat în 
dezbatere. 

Îşi oferă sprijinul şi disponibilitatea pentru crearea de forme de 
organizare pilot în judeţul Ilfov, axate în principal pe producţia de legume. 

Domnul Tiberiu Sbârcea � problema legii cooperaţiei este în discuţie 
de mai multă vreme. Se confundă legea cooperaţiei agricole cu istoria 
fostelor CAP. este o nevoie absolută de legea cooperativelor agricole. 

În cooperaţie există, chiar la noi, o bună tradiţie şi trebuie să readucem 
această tradiţie. 

Roagă conducerea ANCA să ia în calcul şi formarea de ferme pilot în 
judeţul Mureş. 

Domnul deputat Petre Posea � subliniază că nu trebuie să se facă prea 
mult caz de ceea ce a fost în domeniul cooperaţiei agricole înainte de 1989 şi 
să luăm cea a fost bun din experienţa de până acum. Este de datoria 
specialiştilor să-şi spună cuvântul. Trebuie să acţionăm în aşa fel încât 
fermierul român să aibă încredere în cooperaţie. Este necesară munca de 
convingere la nivelul localităţilor. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � mulţumeşte celor care au răspuns 
invitaţiei de a fi prezenţi la această dezbatere şi aminteşte că prin dezbaterile 
comisiei, în această legislatură au trecut peste 375 de legi. Legea cooperaţiei 
este un act legislativ cu o importantă încărcătură politică. Toţi membrii 
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comisiei trebuie să se orienteze în această acţiune de elaborare a legii  şi să 
nu se lase posibilitatea unor speculaţii. 

Să nu ne mai tânguim şi să trecem hotărât la acţiune. Este convins că 
legea cooperaţiei agricole poate fi un prim pas pentru schimbarea 
mentalităţii. Legea cooperaţiei poate crea posibilităţi în plus pentru 
dezvoltarea agriculturii româneşti şi pentru înscrierea ei în contextul 
agriculturii europene. Nu mai avem timp de pierdut, trebuie ca într-o 
perioadă scurtă să rezolvăm foarte multe lucruri. 

În finalul şedinţei s-au dat răspunsuri la unele întrebări şi s-au 
clarificat aspecte legate de ce trebuie făcut în perioada următoare.  

 
 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU    
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