
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

  
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                                Bucureşti,  08.10.2003  
                                Nr. 24/391 

 
 

SINTEZA 
 şedinţelor Comisiei din zilele de  07.10.2003  

şi 08.10.2003 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-
a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 07.10.2003 şi  08.10.2003,  având programată 
următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 07.10.2003, după încheierea şedinţei solemne (orele 1300): 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului  pe anul 2003   (sesizare în fond �  PL 
552/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii plantelor medicinale şi aromatice   
(sesizare în fond �  PL 553/2003) 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003 - 2004   a 
unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru 
suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv (sesizare în fond �  PL 589/2003) 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003 - 2004  a unui 
sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru 
suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv (raport suplimentar  �  PL 
474/2003) 
Miercuri, 07.10.2003, începând cu ora 900: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003   
(avizare � PL 502/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată (sesizare în fond – PL 
285/2003) 
Şedinţa din data de 07.10.2003  a început la orele 1400 şi a avut următoarea ordine 

de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului  pe anul 2003   (sesizare în fond �  
PL 552/2003) 
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- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii plantelor medicinale şi aromatice   
(sesizare în fond �  PL 553/2003) 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003 - 
2004   a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli 
pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv (sesizare în fond �  PL 
589/2003) 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003 - 2004  
a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru 
suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv (raport suplimentar  �  PL 
474/2003) 

 Au fost prezenţi 30 de deputaţi, au absentat domnul deputat Atilla Kelemen şi 
doamna deputat Elena Liana Naum, aflaţi în delegaţie externă. 

Lucrările au fost deschise de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al 
Comisiei, care a supus aprobării ordinea de zi.  

Salută prezenţa la lucrările şedinţei a domnilor Gheorghe Predilă, consilier în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Cătălin Sandu, director al 
Departamentul Juridic din Agenţia Domeniilor Statului şi a doamnei Paula Craioveanu, 
şef birou la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

Propune să se treacă la analizarea şi dezbaterea proiectului Legii plantelor 
medicinale şi aromatice. 

Domnul Gheorghe Predilă � a informat membrii comisiei că acest proiect a fost 
elaborat şi înaintat, fiind o cerinţă a procesului de integrare europeană, dar şi o cerinţă a 
situaţiei actuale din agricultură, întrucât activitatea de producere şi comercializare a 
plantelor medicinale şi aromatice a luat amploare şi, de asemenea, există interes şi cerere 
pe plan extern pentru culturile de astfel de plante. Gestionarea pieţei plantelor 
medicinale, atât a celor din cultură, cât şi a celor recoltate din flora spontană, trebuie să 
se realizeze pe baza unor instrumente care să asigure implementarea unei politici agricole 
coerente de piaţă. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.   
În continuare, lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, 

preşedintele comisiei care a supus analizei şi dezbaterii proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului  pe anul 2003. 

Domnul Gheorghe Predilă a prezentat expunerea de motive. 
Domnul Cătălin Sandu a făcut o seamă de precizări în legătură cu istoricul acestui 

caz, menţionând condiţiile care au condus la elaborarea actului normativ luat în 
dezbatere. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � a cerut reprezentantului Agenţiei Domeniilor 
Statului să prezinte mai concret cazul, pentru că, oricum, va trebui să răspundă la 
întrebările pe care le vor formula membrii comisiei. 

Propune ca dezbaterile la această ordonanţă să fie amânate, iar la şedinţa viitoare 
în care se vor relua dezbaterile la acest caz cei de la Agenţia Domeniilor Statului să 
prezinte documentele solicitate. Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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În continuare, se trece la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2003 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul 
agricol 2003 - 2004   a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor 
agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. 

Domnul Gheorghe Predilă a prezentat expunerea de motive. 
Au urmat dezbateri legate de procedură, după care s-a trecut la dezbaterea pe 

articole a proiectului de lege. 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-a înregistrat 1 abţinere.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate miercuri, 8 octombrie, începând cu orele 900 şi 

au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedintele comisiei. 
La şedinţă au participat 29 deputaţi. Au lipsit domnii deputaţi Atilla Kelemen, 

Gheorghe Valeriu şi doamna deputat Elena Liana Naum, aflaţi în delegaţie externă.  
După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2003. 

În cursul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea acoperirii tuturor capitolelor 
bugetare, pentru că, în ciuda afirmaţiilor făcute în şedinţa de săptămâna trecută de către 
reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului cu privire la 
stadiul plăţilor la unele capitole, situaţia din teritoriu este alta şi ea trebuie remediată 
urgent. 

Supusă la vot, propunerea de avizare favorabilă a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2003  a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

S-a luat în analiză şi dezbatere punctul doi al ordinii de zi. 
Preşedintele de şedinţă a informat membrii comisiei că iniţiatorii au solicitat o 

amânare a dezbaterii acestui proiect legislativ, în vederea clarificării unor aspecte din 
propunerea pe care au înaintat-o. 

Propunerea de amânare pentru o şedinţă viitoare a fost aprobată cu majoritatea 
voturilor.  

 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU  
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