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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 11 - 12.09.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11 � 12 septembrie 2001, avînd în
dezbatere următoarele puncte:

Marţi 11.09.2001 -  ora 15 00

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege privind organizaţiile
     interprofesionale pe produse agroalimentare (sesizare în fond �
     PL 399/2001)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare
nr.60/1974 (sesizare în fond �    PL 455/2001)

Miercuri 12.09.2001 - ora 830

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu
destinaţie forestieră (sesizare în fond �    PL 340/2001 � comun cu Comisia
juridică)

2. Analiza situaţiei privatizării societăţilor comerciale din agricultură,
metodele folosite în privatizare, graficul de privatizare etc.

La lucrările din zilele de 11 - 12.09.2001 ale Comisiei au participat 32 de
deputaţi, fiind absent domnul deputat Johan Peter Babiaş - Minorităţi - aflat în
concediu medical.  

Au participat ca invitaţi domnii Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi domnul Mitrea, director general adjunct al
Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinară.

Lucrările au fost deschise de domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al
Comisiei care a prezentat importanţa actelor normative supuse spre analiză şi avizare
membrilor Comisiei.
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Importanţa acestor documente a fost reliefată şi de domnul Gheorghe Predilă
care a arătat că, pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă, producătorii
agricoli s-au organizat în asociaţii profesionale, pe ramuri de producţie şi pe tipuri de
produse, în conformitate cu prevederile Legii nr.21/1924 şi ale Ordonanţei
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

În Programul de guvernare pe perioada 2001 � 2004 sunt prevăzute obiective
importante pentru relansarea agriculturii, printre care şi crearea şi modernizarea
structurilor agrare, îndeosebi a factorilor de producţie, a instituţiilor publice şi a
organizaţiilor parteneriale şi interprofesionale.

Stabilirea produselor agricole pentru care se propune constituirea organizaţiilor
interprofesionale s-a făcut în corelare cu reglementările Uniunii Europene şi practica
celorlalte ţări europene.

Prin aceste organizaţii interprofesionale constituite pe filiera unui singur
produs sau grup de produse, la nivel naţional sau pe zone de producţie se vor stabili
legături directe şi stabile, se vor cunoaşte mai bine politicile şi strategiile Guvernului
în domeniul respectiv, cererea şi oferta pe piaţa internă şi externă la produsele
obţinute.

Domnul Kelemen Atilla a arătat că în textul legii mai sunt unele necorelări şi a
propus şi soluţii pentru îndepărtarea acestor inadvertenţe.

În continuare s-a prezentat spre dezbatere şi avizare proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare
veterinare nr.60/1974. În intervenţia sa domnul director general adjunct Mitrea a
arătat că, datorită constrângerilor bugetare, în ultimii 10 ani, numărul de personal din
aparatul central al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi din
instituţiile subordonate a scăzut continuu. Este necesar ca activitatea de asistentă şi
control sanitar veterinar să poată fi desfăşurată în condiţii optime care să asigure
protecţia vieţii, a sănătăţii animalelor şi a consumatorilor.

Se prevede ca fondurile necesare finanţării activităţii personalului sanitar
veterinar să se asigure din tarife stabilite pentru aceste activităţi. Cheltuielile
ocazionate pentru finanţarea personalului de specialitate care efectuează inspecţia şi
controlul sanitar veterinar se suportă de către unităţile supuse controlului, măsură
care este în concordanţă cu prevederile comunitare din Directiva nr.85/73/CEE şi
Directiva nr.96/43/CE.

Domnul Bozgă Ion arată că în prezent situaţia în domeniul sanitar veterinar
este necorespunzătoare şi se declară împotriva prevederilor legii sanitare.

În intervenţia sa, domnul Kelemen Atilla a arătat că actul normativ prezentat
este o soluţie reparatorie şi că Legea Sanitar Veterinară în totalitatea sa va trebui
înlocuită, ceea ce presupune un mare volum de muncă, având în vedere complexitatea
domeniului şi a problemelor pe care ea trebuie să le reglementeze.

Lucrările Comisiei au fost continuate în ziua de 12.09.2001 şi pe ordinea de zi
s-au aflat următoarele:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu
destinaţie forestieră (sesizare în fond � şedinţă comună cu Comisia juridică)
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2. Analiza situaţiei privatizării societăţilor comerciale din agricultura,
metodele folosite în privatizare, graficul de privatizare, etc.

Şedinţa comună cu Comisia juridică a fost deschisă de preşedintele
Ilie Neacşu care a prezentat importanţa actului normativ supus dezbaterii şi avizării
şi-a anunţat că la acest proiect de lege au fost aduse numeroase amendamente care
trebuie analizate cu mare atenţie.

La şedinţă participă din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor domnul Viorel Ghelasă, secretar de stat.

Domnul Olteanu Ionel, preşedintele Comisiei juridice a propus să se ţină un
moment de reculegere în aminitirea victimelor atacurilor teroriste din data de
11.09.2001 din SUA.

La dezbateri au participat majoritatea membrilor comisiilor şi au fost luate în
discuţie toate amendamentele prezentate.

Domnul Ianculescu a susţinut cu argumente clare necesitatea îmbunătăţirii
textului legii, care a fost aprobat.

Domnia sa a arătat că în cazul dobândirii prin acte juridice între vii,
proprietatea de fond forestier a dobânditorului nu poate depăşi 100 ha de familie. S-a
stabilit, potrivit echivalenţei de 1/2 că o limită pentru ca proprietarul să aibă avantaje
este de 100 ha. De asemenea, amendamentele de la articolul 3 sunt în scopul
constituirii unor entităţi compacte, urmărindu-se eliminarea enclavelor.

Pe marginea problemelor puse în discuţie au mai luat cuvântul domnii Atilla
Kelemen care a susţinut amendamentele propuse de Grupul parlamentar UDMR,
domnii Ştefan Cazimir şi Valeriu Gheorghe. Domnul Neagu arată că modalităţile de
înstrăinare a terenurilor nu sunt doar vânzările. În urma dezbaterilor s-a trecut la
votarea articolului 3 la care s-au înregistrat 4 voturi contra. Pentru că amendamentele
aduse au modificat conţinutul iniţial al legii se propune şi se aprobă eliminarea
articolului 5, iar din articolul 6 se elimină alineatul 2. Discuţii s-au purtat şi pe
marginea conţinutului articolului 92. Domnii deputaţi Ştefan Popescu Bejat şi Emil
Boc s-au pronunţat împotriva prevedrilor lui motivând că acestea pot da naştere la
aspecte de corupţie. S-au înregistrat câte 5 voturi împotrivă la articolul 93 şi 94.

În partea a doua a şedinţei, care s-a ţinut în comun cu Comisia de agricultură a
Senatului s-a analizat situaţia privatizării societăţilor comerciale din agricultură,
metodele folosite în privatizare, graficul privatizării etc.

La analiză au fost invitaţi:
Domnul Ovidiu Natea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei

şi Pădurilor , domnul Miron Moldovan, director general buget finanţe, Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, domnul Cristian Candet, director general al
ADS, doamna Viorica Ratcu, director concensionare ADS şi domnul Sin Aurel,
director privatizare ADS.

În cuvântul său domnul Cristian Candet, director general al ADS a arătat că în
acest an s-au produs în conducerea acestei agenţii unele schimbări şi că la data
preluării funcţiei nu erau aprobate normele de privatizare.

La 28 iulie a fost întocmită prima listă cu societăţi comerciale pentru
privatizare, iar de săptămâna trecută au început negocierile pentru privatizare şi speră



4

ca în perioada următoare să se ajungă la un ritm de 10- 12 unităţi privatizate
săptămânal.

Sunt şi cazuri în care se încearcă blocarea procesului de privatizare.
Sunt şi alte greutăţi care încetinesc procesul de privatizare cum este percepţia

în rândul eventualilor investitori creată de datoriile mari ale unor societăţi.
Doamna deputat Liana Naum întreabă cine calculează redevenţa, dacă aceasta

este diferenţiată, de ce nu se ţine seama de categoria de teren. De cele mai multe ori
penalităţile sunt cele care cauzează obstacole în privatizare.

Domnul deputat Kovacs Zoltan - datoriile sunt mult prea mari, 90% din unităţi
puteau fi declarate falimentare. Redevenţele nu au fost calculate corect, ci anapoda.

Doamna senator Sporea Elena întreabă cine se ocupă de privatizarea
Societatăţii "Cai de Rasă".

Domnul Vişinescu Marinache arată că fiecare unitate are colonii de muncitori
care au venit din diverse părţi ale ţării. Oamenii au rămas ai nimănui, trăiesc la limita
existenţei. Ce facem cu aceste comunităţi ? La Nazarcea sunt aproximativ 1000 de
oameni care chiar au probleme.

Domnul Nicolescu Mihai arată că trebuie făcută ordine în situaţiile cu
suprafeţele pentru care se cer redevenţe. Cât s-au încasat redevenţe din cât ?

Aceeaşi întrebare o pune şi domnul deputat Ion Ştefan.
Domnul senator Apostolache a arătat că sunt cazuri în care intenţionat cadre de

conducere au adus unităţi agricole în pragul dezastrului şi ei sunt în continuare
susţinuţi de reprezentanţii ADS, iar în judeţe procesul de reorganizare şi de lichidare
este la mâna unor oameni care nu sunt bine intenţionaţi.

Domnul Neacşu Ilie a arătat că în acţiunea de privatizare trebuie văzută şi
experienţa altor ţări, pentru a elimina din start greşelile care s-ar putea comite. Să se
privatizeze corect, în ritm normal, iar ADS să aibă o situaţie clară a ceea ce trebuie şi
poate fi privatizat.

În finalul şedinţei a fost aprobat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001.

De asemenea, au fost aprobate în forma prezentată de Senat următoarele acte
normative:

- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.78/1999 pentru modificarea art.47 alin.(1) şi (2) din Legea fondului
cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996;

- proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a
fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic şi a protecţiei
vânatului 103/1996;

- proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a
protecţiei vânatului 103/1996;

- proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.129/1999 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi
a protecţiei vânatului 103/1996;
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- proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.65/1998 pentru modificarea art.47 din Legea fondului cinegetic şi a
protecţiei vânatului nr.103/1996.

                   PREŞEDINTE,   SECRETAR,

         Ilie NEACŞU Victor NEAGU


	Bucuresti, 13.09.2001

