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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27.04.2004, 
28.04.2004 şi 29.04.2004,   având următoarea ordine de zi : 
  
 1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea 
constituirii şi sprijinirea activităţii formelor asociative de exploatare şi 
gospodărire agricole, zootehnice şi silvice avizare (sesizare în fond -PL 
407/22 septembrie 2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Cooperativele 
Agricole   (sesizare în fond -PL 329/24 septembrie 2001) 

 
Şedinţa din data de 27 aprilie 2004 a început la orele 1430 şi a fost 

condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei 
care a supus aprobării următoarea ordinii de zi: 

 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea 

constituirii şi sprijinirea activităţii formelor asociative de exploatare şi 
gospodărire agricole, zootehnice şi silvice (sesizare în fond -PL 407/22 
septembrie 2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Cooperativele 
Agricole   (sesizare în fond -PL 329/24 septembrie 2001). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. Au participat ca 
invitaţi: 

- domnul Petre Daea – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Gheorghe Predilă – consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Ştefan Bodea – consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

Administrator
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- domnul George Chiriţă – director al Agenţiei Naţionale pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii; 

- domnul Gheorghe Stanciu – consilier. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

Cooperativele Agricole. 
Domnul deputat Mihai Nicolescu – a arătat că propunerea legislativă 

aflată în dezbaterea comisiei este o propunere mai veche a grupului 
parlamentar pe care îl reprezintă şi încă din 2001 s-a încercat rezolvarea 
problemelor legate de crearea cadrului necesar organizării şi funcţionării 
cooperaţiei agricole. A existat o preocupare şi din partea unor organisme 
internaţionale ca USAID şi Agenţia naţională Japoneză pentru Consultanţă 
Agricolă care s-au implicat concret în sprijinirea elaborării cadrului 
legislativ adecvat. 

De curând, în Plenul Camerei deputaţilor a fost aprobată şi legea 
cadru de funcţionare a cooperaţiei, aşa că este momentul elaborării unei 
legi funcţionale şi pentru sectorul agricol care are mare nevoie de un cadru 
organizatoric adecvat cerinţelor dictate de viitoarea integrare în Uniunea 
Europeană. Pe lângă efortul grupului de iniţiatori, o contribuţie de seamă 
are şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care doreşte, 
de asemenea, ca Parlamentul să elaboreze o lege în domeniu care să 
respecte specificitatea sectorului căruia i se adresează şi să asigure o bună 
funcţionalitate. 

Domnul Petre Daea – secretar de stat, a arătat că în misiunea pe care 
o are, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale simte 
presiunea timpului, generată de nevoia de reglementări în domeniu. 

Pledoaria pentru această lege este impusă de nevoia de a o avea cât 
mai curând. Ştim că avem un traseu de împlinit ca mecanisme de 
compatibilizare cu Uniunea Europeană. 

Este o oportunitate pe care nu trebuie să o neglijăm, aceea de sprijin 
din partea japonezilor, ceea ce nu înseamnă puţin lucru. Din punctul nostru 
de vedere nu ar trebui să o legăm de legea cadru. Dacă este nevoie de 
anumite corecţii, le vom face. 

Aş ruga pe colegii de la IMM, care sunt părinţii legii cadru, să nu ne 
legăm decât de şansa ei de izbândă. Trebuie să trecem la acţiune concretă. 

Domnul deputat Ion Bozgă – este un subiect grav. Datorită poziţiei 
unor factori de răspundere, cei care au conceput legea cadru nu au legătură 
cu agricultura. Ce facem ? Ar trebui să luăm un model din statele 
occidentale şi să o adaptăm. Cooperaţia agricolă este total diferită. 

Avem o răspundere grea şi trebuie să ne debarasăm de idei 
preconcepute. 

Se mai pot face corecţii, deci trebuie să avem o lege. Trebuie găsit un 
început. Am simţit că persoanele care nu au legătură cu agricultura îşi dau 
cu părerea în chestiuni care nu le sunt cunoscute. 
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Despre importanţa aprobării legii cooperaţiei agricole au mai luat 
cuvântul domnii deputaţi Mircea Toader, Petre Posea, Octavian Sadici, 
Marian Ianculescu, Tiberiu Sbârcea, Ion Ştefan care au salutat iniţiativa 
elaborării unui act normativ pentru cooperaţia agricolă şi au subliniat 
necesitatea utilizării în procesul de elaborare a legii a experienţei unor ţări 
cu rezultate în acest domeniu. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a propunerii 
legislative. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 aprilie 2004, 
începând cu orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, 
preşedintele comisiei. 

Au fost prezenţi 33 deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitaţi au 
participat: 

- domnul Petre Daea – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Gheorghe Predilă – consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Ştefan Bodea – consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Gheorghe Stanciu – consilier; 
- domnul Hiroşi Terunuma – expert al Agenţiei Naţionale pentru 

Consultanţă Agricolă a Japoniei; 
- doamna Rodica Bordeanu – consilier Agenţia Naţională pentru 

Consultanţă Agricolă. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind stimularea 

privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii 
(raport suplimentar – PLX 170/2004) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Cooperativele 
Agricole   (sesizare în fond -PL 329/24 septembrie 2001).  

Domnul deputat Ioan Bâldea informează membrii comisiei că 
proiectul de Lege privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor 
comerciale din domeniul agriculturii a fost supus dezbaterii plenului, care a 
hotărât retrimiterea lui la comisie pentru un raport suplimentar. 

Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit la acest 
proiect de lege. 

La votul final s-au înregistrat 12 voturi împotrivă, o abţinere şi 20 
voturi pentru. 

În continuare s-a trecut le dezbaterea pe articole a propunerii 
legislative privind Cooperativele Agricole. 

În timpul dezbaterii s-au formulat amendamente, care se regăsesc în 
raportul întocmit la acest proiect de lege. 
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Dezbaterile în şedinţă au continuat în ziua de 29.04.2004, începând 
cu orele 900 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Cooperativele 

Agricole   (sesizare în fond -PL 329/24 septembrie 2001). 
Au continuat dezbaterile pe articole. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit la 

proiectul de lege. 
Pe final, propunerea legislativă a fost votată cu majoritate. 
S-a înregistrat 1 vot împotrivă. 

   
 
 

 PREŞEDINTE,         SECRETAR, 

          Ioan BÂLDEA               Alexandru PEREŞ     


