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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21.05.2003  
şi 21.05.2003,  cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea 
pieţei plantelor ornamentale şi produselor de floricultură pe principiile 
comunitare de piaţă (sesizare în fond PL 223/2003) 
            2. 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 PL 660/2003) 

 Şedinţa din data de 20.05.2003, a început la orele 1400 şi a fost 
condusă de domnul deputat Atilla Kelemen, care a propus ca la ordinea de zi 
să se aprobe: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea pieţei 
plantelor ornamentale şi produselor de floricultură pe principiile comunitare 
de piaţă. 

La şedinţă au participat 28 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost 
absenţi domnii deputaţi Ioan Bâldea, Mihai Nicolescu, Ion Bozgă şi  
Gheorghe Valeriu, aflaţi în delegaţie externă. 

După aprobarea ordinii de zi anunţă că la dezbateri participă: 
- domnul Gheorghe Predilă � director general în Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- doamna Paula Craioveanu � şef birou în cadrul Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  
Domnul Gheorghe Predilă � a arătat că în vederea pregătirii pentru 

aderare la Uniunea Europeană, sectorul românesc al florilor şi plantelor 
ornamentale trebuie restructurat. Partenerii pieţei produselor din sectorul 
floricultură şi plante ornamentale sunt: producătorii agricoli de flori şi plante 
ornamentale, comercianţii şi consumatorii.  



 

 2 

 
Strategia Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în 

vederea restructurării sectorului prevede: concentrarea ofertei pieţei prin 
organizarea producătorilor agricoli de flori şi plante ornamentale în 
organizaţii profesionale şi interprofesionale puternice, recunoscute, capabile 
din punct de vedere profesional şi financiar să participe la cofinanţarea 
programelor de stimulare a consumurilor de produse specifice sectorului: 
acreditarea producătorilor şi comercianţilor de produse specifice sectorului; 
acreditarea experţilor şi organizaţiilor care participă la licitarea programelor 
de stimulare a consumurilor în vederea cofinanţării acestora şi altele. 

Domnul deputat Victor Neagu � a subliniat că, în acest moment toţi 
partenerii pieţei au un rol important în redresarea sectorului. În România, 
piaţa acestor produse este asigurată, dar concurenţa produselor din import a 
dus la o scădere a consumurilor de produse autohtone. Acestea sunt 
argumentele care stau la baza organizării pieţei produselor din floricultură şi 
plante ornamentale pe principiile comunitare. Rolul important în 
reconstrucţia sectorului îl are Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor. 

Domnul deputat Marinache Vişinescu � a arătat că, în forma 
prezentată, proiectul de lege reprezintă doar un început. Concurenţa în 
Uniunea Europeană este destul de puternică şi factorii interesaţi trebuie să 
fie foarte atenţi, pentru că măsurile pe care le vor lua să fie şi eficiente. 

Solicită ca executanţii de proiecte menţionate la art.15 să fie selectaţi 
după ce se organizează licitaţii. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
Amendamentele formulate în timpul dezbaterilor se regăsesc în raportul 
întocmit la acest proiect legislativ. Supus la vot, proiectul a fost aprobat în 
unanimitate. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 21.05.2003 şi au fost 
conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 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 
Legii nr.18/1991, republicată, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2001. 

După aprobarea ordinii de zi, domnul deputat Ioan Bâldea, 
preşedintele comisiei, a prezentat ca invitat la lucrări pe domnul Gheorghe 
Predilă � director general în Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor; 
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La şedinţă au fost prezenţi  29 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
fost absenţi domnii deputaţi Gheorghe Valeriu, Mihai Nicolescu şi Ion 
Bozgă, aflaţi în delegaţie externă.  

Domnul deputat Alexandru Pereş, din partea grupului de iniţiatori a 
prezentat expunerea de motive care au stat la baza fundamentării acestei 
propuneri legislative, arătând că Legea 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, prin conţinutul ei 
introduce o discriminare între reconstituirea dreptului de proprietate pentru 
terenurile forestiere şi respectiv, agricole. 

Eliminarea probei cu martori în cazul reconstituirii dreptului de 
proprietate asupra terenurilor forestiere, fără a ţine seama de circumstanţele 
în care s-a făcut exproprierea pădurilor în anul 1948, lipseşte proprietarul � 
deposedat abuziv � de un drept fundamental, dreptul accesului liber la 
justiţie, ceea ce constituie un abuz şi o violare a art.21 alin (1) şi (2) din 
Constituţia României. 

Propunerea legislativă elimină şi restricţia cu privire la limitarea 
dreptului de reconstituire a proprietăţii asupra terenurilor forestiere, atât în 
cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul formelor asociative, precum şi ale 
unităţilor de cult. 

Domnul Gheorghe Predilă � a menţionat că, la Senat, această 
propunere legislativă a fost respinsă. În acest moment, legea şi-a făcut 
efectul şi nu mai putem reveni, pentru că ar însemna să bulversăm toată 
situaţia. 

Poziţia Guvernului este că propunerea trebuie respinsă, întrucât peste 
97% din cazurile care au făcut obiectul Legii nr.400/2002 au fost rezolvate. 

Domnul deputat Mircea Nicu Toader � a arătat că se pot realiza 
lucruri bune prin aprobarea acestei propuneri legislative care ar da 
posibilitatea retrocedării integrale a terenurilor forestiere către proprietarii 
de drept. Prin iniţiativa legislativă prezentă se propune eliminarea limitării 
dreptului de reconstituire a proprietăţii forestiere, atât în cazul persoanelor 
fizice, cât şi al formelor asociative şi al unităţilor de cult. 

Domnul deputat Marian Ianculescu � a afirmat că Partidul Democrat a 
oscilat în această problemă, iar aprobarea propunerii ar însemna o răsturnare 
a situaţiei din acest moment, în care majoritatea solicitărilor au fost 
rezolvate. Propunerile sunt ilogice şi ele nu servesc decât unei campanii de 
imagine a Partidului Democrat. 

Domnul deputat Petre Posea � s-ar crea un haos foarte mare, în 
condiţiile în care 97,5% din solicitări sunt acoperite cu titluri de proprietate. 

Domnul deputat Atilla Kelemen � a arătat că aprobarea propunerii 
legislative ar crea procese interminabile şi consideră inoportună această 
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propunere. Reaminteşte că în legislatura trecută, când s-a pus această 
problemă, reprezentanţii Partidului Democrat au fost împotrivă. 

Supune votului comisiei propunerea de respingere a acestei iniţiative 
legislative. 

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 2 voturi 
împotrivă şi 4 abţineri. 

 
 

      PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

                 Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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