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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi-a desfăşurat lucrările şedinţelor în zilele de 24.09.2002, începând cu orele 1000 şi în 
zilele de  25.09.2002 şi 26.09.2002, începând cu orele 930, având următoarea ordine de 
zi 
 Marţi, 24.09.2002: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura  (sesizare în fond 
- procedură de urgenţă -  PL 333/2002). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
comercializarea hameiului (sesizare în fond -  PL 376/2002). 

 
Miercuri, 25.09.2002 şi Joi, 26.09.2002: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Naţională 
a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa 
lemnoasă (continuarea dezbaterilor - procedură de urgenţă -  PL 368/2002). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu 
gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, urmare a 
fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 � iulie 
2002  (sesizare în fond - procedură de urgenţă -  PL 442/2002). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2002 privind transferul pachetului de acţiuni 
deţinut de stat la Societatea Comercială HORTICOLA � S.A. Bucureşti de la 
Agenţia Domeniilor Statului la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat  (sesizare în fond - procedură de urgenţă -  PL 443/2002). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind sprijinul acordat de stat 
tinerilor din mediul rural  (sesizare în fond -  PL 437/2002). 

La şedinţe au participat 31 deputaţi, din totalul de 32 membri ai comisiei, fiind 
absent domnul deputat Sbârcea Tiberiu Sergius, aflat în concediu medical. 

Şedinţa comisiei din data de 24.09.2002 a început la orele 1000 şi a fost condusă 
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei care a prezentat spre aprobare 
următoarea ordine de zi: 
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1.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 
privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura  (sesizare în fond - procedură de 
urgenţă -  PL 333/2002). 

2.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
comercializarea hameiului (sesizare în fond -  PL 376/2002). 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că lucrările sunt desfăşurate în comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor, şi propune ca dezbaterile să fie conduse alternativ de cei doi 
preşedinţi de comisii. 

De asemenea, domnul deputat Ioan Bâldea anunţă că participă ca invitaţi 
următorii: 

- domnul Gheorghe Predilă � Secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor; 

- domnul Virgil Munteanu � Guvernator al Administraţiei Biosferei Delta 
Dunării; 

- doamna Ana Grapa � consilier în Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului; 
 - doamna Mariana Angheluş � Director al Direcţiei Buget Finanţe din Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 

- domnul Gheorghe Văcaru � Director al Direcţiei Acvacultură şi pescuit din 
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 

- domnul Nicolae Dimulescu � Preşedinte al Patronatului Român 
ROMPESCARIA; 

- domnul Mihai Anghel � Preşedinte al Asociaţiei Pescarilor Profesionişti din 
Delta Dunării; 

- doamna Paula Craioveanu � Şef birou  Tutun hamei din cadrul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 

Domnul deputat Ioan Bâldea a dat cuvântul domnului Gheorghe Predilă, secretar 
de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care a arătat că prin 
modificările aduse prin prezenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului se instituie şi se 
definesc clar atribuţiile a două instituţii importante în domeniul pescuitului şi 
acvaculturii din România, existente de mulţi ani în statele membre ale Uniunii 
Europene şi în ţările în curs de aderare, şi anume Compania Naţională de Administrare 
a Fondului Piscicol, care va administra fondul piscicol din bazinele piscicole naţionale, 
cu excepţia celui din Delta Dunării şi a celui din apele de munte, precum şi Comitetul 
Consultativ Naţional pentru Sectorul Pescăresc.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a textului proiectului de lege, 
căruia i s-au adus amendamente care sunt menţionate în raportul întocmit. 

Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate de voturi. S-au 
înregistrat 6 voturi împotrivă. 

În continuarea lucrărilor s-a luat în discuţie proiectul de Lege privind producerea 
şi comercializarea hameiului. 

După dezbaterea pe articole, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate. 
Miercuri, 25.09.2002 lucrările au continuat în şedinţă şi au fost conduse de 

domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei care a supus aprobării următoarea 
ordine de zi: 
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1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Naţională a 
Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă 
(continuarea dezbaterilor - procedură de urgenţă -  PL 368/2002) 

      2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit 
producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, urmare a fenomenelor 
meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 � iulie 2002  (sesizare în 
fond - procedură de urgenţă -  PL 442/2002). 

      3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a  Guvernului nr.11/2002 privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat 
la Societatea Comercială HORTICOLA � S.A. Bucureşti de la Agenţia Domeniilor 
Statului la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat  (sesizare 
în fond - procedură de urgenţă -  PL 443/2002). 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Ovidiu Ionescu � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Vasile Băcilă � director general în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei 

şi Pădurilor; 
- domnul Cătălin Sandu � director, Direcţia juridică a ADS; 
- domnul Costin Ionescu � director general �Horticola� S.A.; 
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei a dat cuvântul domnului 

Ovidiu Ionescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care 
a subliniat, pe scurt, obiectivele urmărite prin aplicarea prevederilor proiectului de lege 
privind masa lemnoasă. 

Pe parcursul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se regăsesc în raportul 
întocmit la acest proiect de lege. 

Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 4 voturi 
împotrivă şi o abţinere. 

S-a luat apoi în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit 
producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, urmare a fenomenelor 
meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 � iulie 2002. 

Domnul Vasile Băcilă, director general în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor arată că, din cauza condiţiilor climaterice deosebit de nefavorabile din 
judeţele Dolj şi Mehedinţi, valoarea totală a pierderilor efective la culturile de grâu, 
secară, porumb şi floarea soarelui se ridică la peste 1.600 miliarde lei, iar ca urmare a 
situaţiei existente, producătorii agricoli lipsiţi de resurse financiare sunt puşi în 
imposibilitatea de a înfiinţa culturile de toamnă. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege, care a fost aprobat în 
unanimitate. 

În continuarea lucrărilor se propune spre analiză şi dezbatere proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2002 privind transferul 
pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială HORTICOLA � S.A. 
Bucureşti de la Agenţia Domeniilor Statului la Regia Autonomă Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat. 
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Domnul deputat Ioan Bâldea a dat cuvântul domnului Cătălin Sandu, director al 
Direcţiei juridice a ADS care prezintă motivele care au stat la baza elaborării acestui 
proiect de lege.  

Au luat cuvântul, în continuare, domnii deputaţi Dan Rasovan, Valeriu 
Gheorghe, Cătălin Micula, Marinache Vişinescu, Ion Bozgă, Ion Ştefan, care au 
formulat o seamă de întrebări şi au făcut recomandări pentru eficientizarea activităţii 
acestei societăţi. Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 
4 voturi împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26.09.2002. 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, care a supus aprobării 

ordinea de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind sprijinul acordat de stat 

tinerilor din mediul rural. 
Domnul deputat Ioan Bâldea menţionează că acest proiect de lege vizează 

atragerea şi sprijinirea integrării tinerilor în mediul rural în vederea dinamizării 
activităţilor agricole şi a celor neagricole. 

Vor putea fi beneficiari ai programelor de atragere şi sprijinire a integrării 
tinerilor în mediul rural: familiile în care fiecare membru are până la 40 de ani şi în care 
cel puţin unul din membrii familiei deţine o calificare atestată care să-i permită să 
dezvolte activităţi agricole sau neagricole specifice zonei în care se stabilesc. Vor putea 
beneficia de dreptul de atribuire în folosinţă ori proprietate a unor terenuri, în condiţiile 
acestui proiect de lege şi specialiştii care lucrează în agricultură, personalul didactic, 
cadrele medicale şi slujitorii cultelor religioase legal recunoscute, în condiţiile în care 
aceste persoane au vârsta până la 40 de ani. 

S-au purtat, în continuare, dezbateri generale pe marginea acestui proiect de lege, 
urmând ca dezbaterea pe articole să se realizeze într-o şedinţă viitoare.  

 
 
      

 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU   


	SINTEZA

