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PROCES VERBAL 
 al şedinţelor Comisiei din zilele de 10, 11  şi  12 iunie 2003  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11 şi  12 iunie 2003, cu  următoarea 
ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.6 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole  
(raport suplimentar - PL95/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei ( avizare - PL 370/2003) 
 Şedinţa din data de  10 iunie2003, a început la orele 1400 şi a fost condusă de 

domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării următoarea 
ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole  (raport 
suplimentar - PL95/2003) 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei ( avizare - PL 370/2003) 

La şedinţă au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Preşedintele comisiei, domnul deputat Ioan Bâldea a reamintit membrilor 

comisiei că pe agenda de lucru se află mai multe proiecte de lege care vizează domeniul 
cooperaţiei. Pentru avizare se află pe ordinea de zi proiectul de Lege privind organizarea 
şi funcţionarea cooperaţiei. 

În continuare, domnul preşedinte a prezentat obiectivele principale ale acestui 
proiect. Roagă pe toţi membrii comisiei să studieze cu atenţie proiectul înaintat şi să-şi 
expună poziţia în şedinţa din ziua următoare, când la dezbateri sunt invitaţi 
reprezentanţi ai Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, 
CENTROCOOP, UCECOM şi alte organizaţii interesate. 

Lucrările au fost reluate în şedinţa din data de 11 iunie 2003, începând cu orele 
930. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, 
care a anunţat că ordinea de zi propusă este  următoarea:  

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole  (raport 
suplimentar - PL95/2003) 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei ( avizare - PL 370/2003) 

La şedinţă au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- doamna Silvia Ciornei � ministru, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii şi Cooperaţie; 
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- domnul Dumitru Dângă � preşedintele UCECOM; 
- domnul George Chiriţă � director în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi 

Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie; 
- domnul Gheorghe Predilă � director general în cadrul Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
S-a dat cuvântul doamnei ministru Silvia Ciornei, care a prezentat expunerea de 

motive la proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Doamna 
ministru a precizat că se urmăreşte crearea unei legi cadru, necesară pentru promovarea 
principiilor  cooperatiste consacrate pe plan internaţional, a autonomiei deciziei şi a 
libertăţii de acţiune, a liberei asocieri a societăţilor cooperative, precum şi pentru a se 
asigura revitalizarea sectorului cooperatist. În continuare a prezentat structura actului 
normativ şi a prezentat prevederile de bază care intră în componenţa legii cooperaţiei. 

Domnul Dumitru Dângă � preşedintele UCECOM � a făcut un scurt istoric al 
legislaţiei în domeniul cooperaţiei şi a afirmat că actualul proiect de lege privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei are unele imperfecţiuni care au creat 
nemulţumire între membrii cooperatori existenţi la această dată. Peste 55 de mii de 
cooperatori şi-au exprimat dezacordul cu unele dintre prevederi, în cursul lunilor martie 
şi aprilie, când s-au desfăşurat adunările generale ale membrilor cooperatori. Există, în 
acest moment, pericolul ca o lege să fie adoptată de către Parlament fără să se ia în 
calcul interesele, aspiraţiile şi doleanţele celor cărora li se adresează actul normativ. 
Afirmă că această lege nu are caracterul unei legi cadru. Legea impune reguli de 
asociere. 

Domnul deputat Mircea Toader � arată că legea are o seamă de imperfecţiuni, iar 
problema facilităţilor nu este tratată în acest proiect. Este important să nu luăm decizii 
care să distrugă şi ceea ce a funcţionat până acum în domeniul cooperaţiei. 

Domnul deputat Octavian Sadici � susţine ca Legea cooperaţiei agricole  să 
rămână în grija Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Vechile cooperative 
agricole erau forme de proprietate privată, ele nici nu trebuiau desfiinţate, aceasta a fost 
o mare greşeală. 

Ar trebui asigurată mai multă independenţă organizaţiilor cooperatiste, care să 
poată hotărî ce vor face cu activitatea şi cu bunurilor lor. 

Domnul deputat Ionel Adrian � legea vine să primească un aviz. Din păcate, 
prevederile noului proiect au fost prezentate denaturat de unii, pentru că este o lege 
cadru şi este o lege foarte bună. 

Nu înţelege ce înseamnă cooperative pentru  muncă, pentru că în toate se 
munceşte. Denumirea este aberantă. Este de acord cu interdicaţia de a nu se vinde din 
patrimoniul actual al cooperativelor . 

Interesul pentru cooperaţie este legat în primul rând de patrimoniu, el trebuie să 
rămână al cooperativelor. 

Domnul Gheorghe Pribeanu � această lege este o măsură de aliniere la aquis-ul 
european  ? Pe cine şi de ce deranjează legea cadru ?  

În cooperaţia de după 1989 s-a trăit mai mult din închirierea spaţiilor, mai puţin 
din alte activităţi.  

Domnul deputat Ion Bozgă � este foarte importantă discuţia de azi şi trebuie să 
prezentăm şi amendamente la acest proiect de lege.  Dacă analizăm cu atenţie, 
cooperaţia meşteşugărească a suferit aceleaşi transformări negative ca alte sectoare. Cei 
care le-au condus le-au jefuit şi lucrul acesta poate fi exemplificat cu destule cazuri. 
Această lege trebuia să apară mai demult. 



 

 3 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Gheorghe Valeriu, Marian 
Ianculescu, Zoltan Kovacs, Petre Posea, Dorel Crăciun, care au arătat că  s-au  
înregistrat  multe aspecte necorespunzătoare în activitatea cooperaţiei şi că proiectul 
aflat în dezbatere este util. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � a arătat că indubitabil este nevoie de o lege 
cadru pentru cooperaţie. Se poate considera că a fost o dezbatere pe fond. Cei care avem 
de spus ceva să formulăm amendamente scrise pe care să le înaintăm la comisia care 
dezbate pe fond această lege. Împreună avem nevoie să perfecţionăm activitatea şi să nu 
o distorsionăm. În ceea ce priveşte agricultura, prin cooperaţia agricolă sunt multe 
activităţi la sate pe care le-am putea rezolva. Să prindem specificul nostru. Legea cadru 
este armonizată cu funcţionalitate la nivel european. Să prindem particularităţile interne. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � a arătat că proiectul de lege este important şi el 
priveşte cadrul general de organizare a cooperaţiei. 

Dacă sunt aspecte care nemulţumesc, ele pot fi tratate în cadrul dezbaterilor la 
comisiile care analizează pe fond proiectul şi acolo trebuie susţinute amendamentele. 

Propune ca în comisie să se acorde un aviz favorabil.  
Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi. 
S-au înregistrat două voturi împotrivă şi două  abţineri. 
În continuarea dezbaterilor, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Ioan Bâldea 

anunţă că pe adresa comisiei au ajuns o serie de apeluri din partea sindicatelor 
salariaţilor de la fabricile de ţigarete din Iaşi şi Timişoara care se află într-o situaţie 
dificilă în ceea ce priveşte asigurarea locurilor de muncă şi a salariilor. Reaminteşte că 
în luna februarie, în comisie s-a realizat o analiză a activităţii şi situaţiei Societăţii 
Naţionale �Tutunul Românesc� SA şi cu acel prilej reprezentantul APAPS, domnul 
Victor Dumitriu, vicepreşedinte al acestei instituţii, a promis că activitatea va fi reluată, 
începând cu 15 martie a.c. în toate unităţile componente ale Tutunului Românesc.  

Intenţia analizei de astăzi este de a găsi, împreună cu cei răspunzători o soluţie de 
deblocare a activităţii la Tutunul Românesc sau o clarificare a acesteia, pentru a se da un 
răspuns clar muncitorilor de aici, care în aceste momente protestează faţă de modul în 
care sunt trataţi de conducerea SNTR. 

Anunţă că în sală sunt prezenţi: 
- domnul Gabriel Mladinovici � administrator special al APAPS pentru SNTR; 
- domnul Marcel Cadar � director general al SNTR; 
- doamna Angelica Voicu � lider sindical la Fabrica de Ţigarete Iaşi; 
- doamna Nina Găvan -  lider sindical la Fabrica de Ţigarete Timişoara. 
S-a prezentat o informare scurtă de către cele două reprezentante ale sindicatelor.  
Astfel, în urma redeschiderii activităţii, la 15 mai 2003, contrar asigurărilor care 

s-au dat, fabricile de la Iaşi şi Timişoara au rămas închise în continuare iar oamenii sunt 
disperaţi şi au ieşit în stradă. Se consideră nedreptăţiţi pentru că piaţa cere ţigări produse 
în aceste fabrici. Din datele pe care le deţin rezultă că cele două fabrici au fost aduse 
deliberat  în stare de faliment, pentru a fi vândute, iar până acum o parte din utilaje au 
fost deja vândute. 

Domnul Marcel Cadar � a arătat că societatea se află într-o situaţie financiară 
dificilă, iar până pe 20 iunie trebuie finalizat un raport de evaluare şi în funcţie de  
rezultatele lui se va decide viitorul companiei. Până atunci, salariaţii primesc 75% din 
salariu. 

Domnul deputat Octavian Sadici � a prezentat situaţia critică în care se află 
cultivatorii de tutun din judeţul Vaslui. Sunt aproximativ 2660 de cultivatori, iar în acest 
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moment nu se mai acordă atenţie cultivatorilor de tutun, lăsându-se fără lucru mulţi 
oameni. Pentru agricultură este o dramă. 

Domnul deputat Petre Posea � situaţia este gravă, deosebită, strigătul celor două 
doamne nu este în zadar. Trebuia să fie invitaţi şi cei doi directori de la fabricile în 
discuţie. Trebuie ca şi alte soluţii să fie căutate la prefectură, la consiliile judeţene. Cei 
responsabili să ne spună ce se va întâmpla cu cele două fabrici, pentru că sunt 2000-
3000 de oameni care au situaţia incertă. 

Domnul deputat Gheorghe Pribeanu � s-a vrut cu bună ştiinţă decapitalizarea 
unităţilor respective acţiune de care ştie şi Guvernul care a acceptat fel de fel de situaţii 
ilegale, care au servit interesele lui Ioan Nicolae. 

Domnul deputat Ionel Adrian � Fabrica din Iaşi nu funcţionează, iar dintr-un 
monopol al statului, după privatizare, Tutunul Românesc nu-şi poate plăti datoriile. Nu 
înţelege de ce APAPS nu pune ordine. 

Domnul deputat Ludovic Mardari � anul trecut prin comisie au trecut două 
ordonanţe de urgenţă. Nu s-a aprobat diminuarea accizei şi urmările s-au văzut. S-au 
produs mari fraude, marfa s-a vândut prin firmele INTERAGRO, care au înregistrat 
câştiguri enorme, cu cheltuieli reduse. Ioan Nicolae nu a fost un investitor loial. Domnul 
Dumitriu de la APAPS a promis că va relua activitatea de la 15 martie 2003. Nu a făcut-
o şi nici nu a răspuns la convocarea noastră. Sugerăm să se reia activitatea la cele două 
fabrici,  să se analizeze şi să se ia o măsură pentru deblocarea situaţiei. Vreau rezultat 
concret. Dacă directorii de la fabrici reprezintă interesele lui Ioan Nicolae să fie 
schimbaţi din funcţie. 

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei � arată că situaţia de la 
Tutunul Românesc rămâne încurcată, cu toate că APAPS a  promis clarificarea situaţiei 
de aici şi repornirea activităţii.  

De altfel, preluarea de către APAPS a SNTR de la ADS este ilegală. Ioan 
Nicolae are 42% dar el este cel care dictează în domeniu. Ce facem cu producţia 
românească de ţigări ? 

Sunt aproximativ 100 000 de oameni care sunt într-un fel dependenţi de 
producţia de tutun şi soarta lor ne interesează. 

Va trebui întocmită o notă cu toate aspectele semnalate şi ea să fie înaintată celor 
răspunzători pentru a găsi soluţiile de deblocare a situaţiei şi de eliminare a 
neajunsurilor înregistrate în acest domeniu. 

Dezbaterile au fost reluate în şedinţa din ziua de 12 iunie, orele 930. 
Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Ioan Bâldea, supune aprobării 

următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.6 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole. 
La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Dezbaterile au scos în evidenţă că pentru a asigura o analiză completă este 

nevoie de punctul de vedere al Guvernului, aşa că propunerea legislativă urmează să fie 
reanalizată într-o şedinţă viitoare a comisiei.  

   
 

      PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

                 Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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