
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                           Bucureşti, 03.04.2003  
                           Nr. 24/148 

 
 
 

SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 01- 02 -03.04.2003 

 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 01,02 şi 03.04.2003.  
 Şedinţa din data de 01.04.2003 a început la orele 1400 şi a avut următoarea 
ordine de zi aprobată de plenul Comisiei: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pomiculturii (continuarea 
dezbaterilor PL 112/2003) 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative �Legea Pomiculturii� � 
(continuarea dezbaterilor PL 142/2003) 

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai Comisiei. Lucrările au fost conduse 
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei care a anunţat că participă ca 
invitaţi: 

- domnul Gheorghe Predilă, director general în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor; 

- doamna Cornelia Ionescu, şef serviciu Implementarea programelor în 
horticultură; 

- domnul Florin Adrian Niculescu � cercetător principal la Institutul de 
cercetări pentru horticultură. 

 Au continuat dezbaterile pe articole la cele două proiecte de lege. Pe parcursul 
dezbaterilor au fost formulate amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de 
Comisie. 
 După finalizarea dezbaterilor, legea, pe ansamblu a fost votată în unanimitate. 
 Dezbaterile în şedinţă au continuat în ziua de 02.04.2003, începând cu orele 
930. 
 La şedinţă au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al Comisiei, care a 
supus aprobării următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei (avizare � PL 527/2002) 

- Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
prevederilor art.4, alin.1, al Legii nr.9/1998, privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7.sept.1940 
(avizare – PL 174/2003) 
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 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de la primul punct al ordinii de 
zi. 
 După terminarea dezbaterilor propune să se dea avizul, iar cei care sunt 
interesaţi de desfăşurările ulterioare să urmărească dezbaterile şi să intervină cu 
amendamente. 
 S-a supus aprobării propunerea de a se acorda un aviz favorabil pentru acest 
proiect de lege. Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi. S-a înregistrat 1 
abţinere. 
 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului aflat pe al II �lea punct al 
ordinii de zi. 
 Domnul deputat Mihai Nicolescu a arătat că prin acest act normativ, cei trei 
iniţiatori solicită prelungirea termenului până la 30 iunie 2004. Precizează că există 
un aviz negativ din partea Consiliului Legislativ. Pentru că nu se cunoaşte exact 
stadiul de aplicare a prevederilor acestei legi, recomandă ca prin Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi să se solicite Ministerului de Externe o situaţie la zi, ca să se 
ştie câţi au mai rămas în afara acestui proces. Poate mai sunt cetăţeni care nu au 
depus actele necesare. S-ar putea întâmpla ca la Comisia care dezbate pe fond 
această propunere să se meargă pe poziţia exprimată de Consiliul Legislativ. 
 Domnul deputat Ludovic Mardari � a arătat că, în mare, domnul deputat 
Mihai Nicolescu a sintetizat despre ce este vorba. Mai precis este vorba de câteva 
zeci de mii de solicitanţi, oameni care au părăsit Cadrilaterul pentru că au dorit să 
rămână cetăţeni ai României. În judeţul Timiş sunt în jur de 5000 de dosare, din care 
s-au rezolvat, în decursul a aproximativ 5 ani, în jur de 27 de dosare. Din acest 
considerent solicită o prelungire a acestui termen de depunere a actelor, considerând 
că o prelungire este binevenită. 
 Precizează că în anul 1942, statul bulgar a acordat statului român reparaţiile 
necesare, despăgubirile pentru bunurile rămase atunci pe teritoriul bulgar. Mulţi 
dintre potenţialii beneficiari nu au ştiut de apariţia cestei legi. 
 Este o şansă în plus pentru cetăţenii care au avut de suferit la vremea 
respectivă. 
 În finalul dezbaterilor, domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al 
Comisiei, a supus aprobării propunerea de a se acorda un aviz favorabil acestui 
proiect de act normativ. 
 Propunerea a fost votată în unanimitate. 
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 03.04.2003, începând cu orele 930. 
 La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai Comisiei. Lucrările au fost 
conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al Comisiei, care a 
supus aprobării următoarea ordine de zi: 

- 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 
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Legii nr.18/1991, republicată, precum  şi pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2001 (sesizare în fond – PL 660/2002) 
- Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind modificarea 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 (sesizare în fond – PL 146/2003)  
În cadrul dezbaterilor s-a subliniat faptul că pentru cel două proiecte 

legislative lipseşte avizul favorabil al Guvernului şi, din acest motiv s-a propus ca 
dezbaterile pe marginea celor două proiecte să fie reprogramate, în funcţie de 
obţinerea avizului Guvernului. 
 Domnul deputat Mihai Nicolescu � a arătat că în săptămânile următoare pe 
agenda de lucru a Comisiei se vor afla unele proiecte legislative importante. Toate 
acestea să fie atent urmărite şi să nu mai se includă pe ordinea de zi, spre dezbatere, 
proiecte care nu au şi punctul de vedere al Guvernului. 
 Roagă pe toţi membrii Comisiei ca, indiferent de problemele care se vor ivi, 
să sprijine biroul Comisiei şi să formuleze propuneri în legătură cu planificarea unor 
analize viitoare, stabilind domeniile care să fie analizate în Comisie. Trebuie 
acordată o atenţie mai mare problematicii legate de integrarea europeană, de 
Capitolul VII � Agricultura. 
 Recomandă să se folosească timpul de la sfârşitul săptămânii pentru deplasări 
în teritoriu, pentru a se cunoaşte în acest mod activităţile concrete care se desfăşoară. 
 Să se acorde atenţie aparte cunoaşterii stării concrete a culturilor însămânţate 
în toamnă, care au avut de suferit din cauza gerurilor din timpul iernii. 
 Domnul deputat Mihai Nicolescu � a promis că toate aspectele semnalate vor 
fi analizate de biroul Comisiei şi se va lua legătura cu conducerea Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.    
   

      
 
 
  PREŞEDINTE,         SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Alexandru PEREŞ   
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