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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 8 iunie 2004, 
cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind constituirea, 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole (sesizare 
în fond – P.L. – x 319/2004)  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea 
constituirii şi sprijinirea activităţii formelor asociative de 
exploatare şi gospodărire agricole, zootehnice şi silvice (sesizare în 
fond  – P.l.- 407/2003) 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.18/1991, republicată, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.102/2001 (sesizare în fond  – P.l.- x 
313/2004) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Lege pentru 
facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme 
agricole” (sesizare în fond  – P.l.- x 308/2004) 

Şedinţa a început la orele 1400 şi a fost condusă de domnul deputat 
Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus votului ordinea de zi 
menţionată mai sus. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. Au participat ca 
invitaţi: 

-  domnul Gheorghe Predilă – consilier, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
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- doamna Rodica Matei – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Lege pentru 
facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme 
agricole”. 

Domnul deputat Dumitru Bălăeţ, iniţiator al proiectului de lege, a 
făcut o scurtă prezentare a ideilor cuprinse în proiect. 

Domnul Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a informat membrii comisiei că punctul de 
vedere al Guvernului este nefavorabil. De altfel, în şedinţa Comisiei de 
agricultură a Senatului, domnul deputat Dumitru Bălăeţ a fost de acord să 
retragă iniţiativa. Trebuie reformulat textul, după care să se solicite un alt 
punct de vedere al Guvernului. 

S-a hotărât amânarea dezbaterii pe această temă pentru o şedinţă 
viitoare. 

Se trece la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole. 

Doamna Rodica Matei, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat obiectivele acestui proiect legislativ. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu – proiectul de lege este unul 
necesar, nu doar pentru integrarea în Uniunea Europeană, dar şi pentru a 
facilita relaţiile între parteneri. Sunt mari lipsuri acum: recoltăm grâul şi nu 
avem cu cine să discutăm acum. Legat de preţuri. Putem da forţa necesară 
producătorului, care poate stabili preţul. La Senat s-a dat o formă 
funcţională, acceptabilă, bine structurată. Grupul de producători îşi 
pregăteşte condiţiile de valorificare a producţiei. Legea vine să înlăture 
unele disfuncţionalităţi existente pe piaţa produselor agricole şi are rol 
important în alinierea pieţei agricole din România la cerinţele politicii 
agricole comune, care impune un cadru legislativ adecvat. 

Domnul deputat Petre Posea – cere unele lămuriri în legătură cu piaţa 
produselor silvice. 

Domnul deputat Ludovic Mardari – este de părere că dacă nu există 
un sprijin concret, măcar în faza constituirii, atunci procesul de formare a 
acestor grupuri va dura şi se va desfăşura cu greutate. Presimte că legea nu 
va avea un final clar şi se va adăuga altor legi elaborate şi aprobate, care nu 
se aplică acum.  

Domnul deputat Ioan Bâldea – arată că proiectul de lege supus 
dezbaterii este necesar pentru a se pune ordine pe piaţa produselor agricole 
şi pentru alinierea la legislaţia europeană. Este necesar ca statul să intervină 
hotărât pentru achiziţia de cereale, de grâu în special, pentru a contracara 
jocurile pe care le fac unii care vor doar să câştige, în detrimentul 
adevăraţilor producători. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
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Proiectul de lege a fost votat în unanimitate, în forma prezentată de 
Senat.  

   
 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

          Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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