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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 02 - 03.10.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 02.10. şi
03.10.2001 cu  următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege privind organizarea şi
funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România (sesizare în
fond � PL 516/2001)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură (avizare �     PL 517/2001)
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (avizare �     PL 528/2001)
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea proprietarilor
de terenuri de păşunat şi crescători de animale (avizare � PL 325/2001)
La dezbaterile din cele două şedinţe au fost prezenţi toţi cei 33 deputaţi, membri

ai Comisiei.
Au participat ca invitaţi: domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în

Ministerul Agriculturii şi domnul Florin Pleavă, şef serviciu în cadrul Ministerului
Agriculturii.

Şedinţa a fost condusă de preşedintele Comisiei, domnul deputat Ilie Neacşu.
În prima parte au fost propuse pentru dezbatere şi avizare: proiectul  de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură (avizare �     PL
517/2001) şi proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996 (avizare �     PL 528/2001).

Dezbaterile s-au axat pe importanţa aplicării prevederilor celor două legi. Se
acordă posibilitatea înfiinţării în cadrul aparatului propriu al Consiliilor locale a unor
posturi sau compartimente de specialitate care vor fi ocupate de persoane cu pregătire
în domeniul cadastrului.
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Prin luarea unor asemenea măsuri se estimează diminuarea costurilor bugetare
şi crearea posibilităţii de finanţare a Institutului de Geodezie, Fotogrametrie,
Cartografie şi Cadastru, din resurse extrabugetare.

S-a subliniat de către preşedintele Comisiei, domnul Ilie Neacşu că atât
dimensionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură cât şi ponderea
specialiştilor care se vor regăsi în aceste servicii vor fi diferite de la o comunitate la
alta, în funcţie de mărimea acestora, forma de relief şi complexitatea problematicii
social-economice.

 La proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea seviciilor comunitare pentru cadastru şi
agricultură au fost aduse două amendamente care se regăsesc în avizul dat acestui act
normativ.

În continuarea şedinţei s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România
(sesizare în fond � PL 516/2001).

La dezbaterea acestui proiect au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Pieţei de Gros.
Domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor a făcut o scurtă prezentare a situaţiei în domeniul supus
dezbaterii, subliniind necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu cea existentă în
Comunitatea Europeană în care piaţa produselor agricole şi alimentare beneficiază de
un cadru legal strict reglementat în care sunt stabilite cotaţiile, tranzacţiile, bursele şi
en-grosurile, realizându-se pieţe pe produse, cum ar fi: piaţa cerealelor, piaţa
legumelor, piaţa zahărului ş.a.

În prezent, la noi, piaţa este subordonată unor grupuri de interese, iar legea va fi
un instrument de mare folos pentru reglementarea activităţii în domeniu.

Domnul Vodislav Gheorghe, director executiv al Pieţei de Gros Bucureşti a
prezentat succint activitatea unităţii pe care o conduce, concluzia fiind că, în mare,
scopul pentru care această bază a fost construită � acela de prestare de servicii pentru
producătorii de legume şi fructe, precum şi componenta de colectare şi stocare a
legumelor şi fructelor - nu a fost atins.

În intervenţia sa, domnul deputat Marian Ianculescu a arătat că iniţiativa
legislativă este interesantă, dar trebuie văzute toate corelaţiile necesare cu celelalte
prevederi legislative şi, de asemenea să se prevadă un capitol cu sancţiuni.

Domnul deputat Neagu Victor, secretar al Comisiei pentru agricultură îl
întreabă pe directorul executiv al Pieţei de Gros Bucureşti dacă a studiat textul de lege
propus şi ce părere are despre ceea ce s-a susţinut.

Până acum s-a văzut că acest obiectiv pentru care s-au cheltuit în jur de 25
milioane de dolari nu este folosit în scopul în care a fost proiectat. Ţăranii îşi vând
mărfurile de la poarta gospodăriilor, iar cei care răspund de Piaţa de Gros trebuie să
găsească modalităţi pentru a prelua produsele direct de la producători. De asemenea
este necesară implicarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în
apărarea producţiei interne, inclusiv prin asigurarea unui control vamal atent asupra
mărfurilor care intră în ţară. Legea este importantă, să nu ne grăbim să decidem, să o
analizăm cu atenţie.
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S-a hotărât ca dezbaterile asupra textului să fie reluate în şedinţa de săptămâna
viitoare.

În şedinţa din data de 03.10.2001 lucrările au continuat cu următoarea ordine de
zi:

- Analiza situaţiei economico-financiară a Societăţii Naţionale Tutunul
Românesc;

- Măsurile avute în vedere pentru redresarea societăţii;
- Măsurile luate de conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor şi ANSV pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului
sanitar veterinar de stat.

Au participat ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii;
- domnul Mihai Lungu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii;
- domnul Gabriel Predoi, director general al Agenţiei Naţionale Sanitar

Veterinare;
- domnul Marian Cioceanu, director în Ministerul Agriculturii,
- domnul Istudor Gheorghe, director general al Societăţii Naţionale Tutunul

Românesc;
- domnul Anghel Popescu, director al Fabricii de Ţigarete Bucureşti.

Şedinţa a fost condusă de domnul Neacşu Ilie, preşedintele Comisiei care a
arătat că se impunea o analiză a problemelor de pe ordinea de zi, având în vedere
importanţa pe care o prezintă domeniul analizat.

Domnul Istudor Gheorghe, director general al SNTR a făcut o prezentare
detaliată a situaţiei economico-financiare a societăţii. În perioada 1995 � 1999
fabricile de ţigarete din subordinea SNTR au fost retehnologizate în proporţie de circa
70%, măsură care a determinat un efort financiar deosebit, care nu s-a materializat în
creşterea vânzărilor, a calităţii produselor şi a productivităţii muncii. În partea de
început a anului 2001 vânzările au fost foarte mici, de numai 317,5 tone în ianuarie şi
454,2 tone în luna februarie datorită lipsei licenţei de marcare. Din cauza creşterii
preţului maximal de vânzare se constată o reducere a cantităţii vândute, care se
regăseşte şi în aspectul valoric. Greutăţi se întâmpină şi din cauza concurenţei neloiale
practicată de firmele multinaţionale, precum şi de protecţia vamală insuficientă faţă de
ţigările de contrabandă.

Dintre măsurile urgente de redresare a SNTR: privatizarea societăţii, capitol la
care sunt propuse 4 variante, diferenţierea accizării ţigărilor de lux, comparativ cu cele
populare, practicarea sistemului de accizare variabil, crearea propriului sistem de
distribuţie pentru a nu mai depinde de distribuitorii autorizaţi.

Pentru promovarea ţigărilor româneşti, care a devenit secundară, nu mai
prezintă interes pentru distribuitori, este nevoie de fonduri pentru publicitate.

Domnul Ionel Adrian arată că sunt sume mari datorate de către distribuitori. La
Fabrica de Ţigarete din Iaşi, pierderile se datorează activităţii de aici, nu doar
contrabandei care se desfăşoară în zona de graniţă. Nu am ştiut să păstrăm veniturile
statului provenite din monopolul asupra tutunului şi al alcoolului.
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Domnul Neagu Victor întreabă care este zona care grevează cel mai mult asupra
preţului şi în ce domeniu se simte nevoia de sprijin legislativ.

Domnul Posea Petre arată că în urma răspunsurilor pe care domnul Istudor le-a
dat întrebărilor formulate în timpul dezbaterilor, doreşte un răspuns scris pentru a
putea aprofunda analiza.

Domnul Gheorghe Predilă afirmă că în toate ţările această activitate este
aducătoare de profituri. Datorită unor interese meschine, activitatea a devenit o
povară. Ministerul Agriculturii va analiza foarte bine ce s-a întâmplat şi va acţiona în
corelaţie cu legislaţia actuală. Să ne gândim la legi care să nu elimine cultivatorii
români de pe piaţa tutunului. România are capacitate să exporte tutun. Nu trebuie să
abandonăm SNTR, şi să construim cea mai bună variantă de privatizare.

Domnul Neacşu Ilie - dacă nu se poate menţine monopolul se impune
privatizarea. Este trist că o unitate ca Tutunul Românesc a ajuns în astfel de situaţie. A
fost un domeniu în care lucrau mulţi oameni şi pentru refacerea acestei industrii
trebuie să intervină şi Ministerul Finanţelor, pentru a acorda facilităţi Societăţii în
perioada următoare. Să ne gândim cum putem ajuta şi în domeniul legislativ, pentru a
proteja producătorii români în faţa celor străini.

În partea a doua a şedinţei au fost dezbătute măsurile luate de conducerea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi ANSV pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţii personalului sanitar veterinar de stat.

Domnul Neacşu Ilie, preşedintele Comisiei a argumentat necesitatea acestei
dezbateri, pentru că, după prezentarea în presă a propunerilor în acest domeniu pe
adresa Comisiei au venit o serie de semnale care necesită clarificarea problemelor. Se
impune o legătură permanentă între Comisia pentru agricultură şi conducerea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru a se găsi, de comun acord
cea mai bună variantă de aplicare a noilor măsuri, care vizează alinierea la regulile din
Uniunea Europeană a instrucţiunilor care stabilesc cadrul organizatoric în care
personalul sanitar veterinar de stat îşi desfăşoară activitatea de asistenţă, inspecţie şi
control sanitar vetrinar de stat, în unităţile care taie animale, inclusiv păsări,
colectează, prelucrează, procesează, depozitează şi valorifică produse de origine
animală.

Domnul Neacşu Ilie atrage atenţia că se impune o grijă deosebită în stabilirea
tarifelor şi a măsurilor, încât, în numele unui scop nobil să nu distrugem unităţile de
mai mici dimensiuni în avantajul unităţilor mari.

Domnul Lungu Mihai precizează că propunerile sunt încă în lucru la minister;
sunt multe unităţi de prelucrare care nu evidenţiază tăierile; se urmăreşte realizarea
unui control strict asupra producţiei animaliere, iar în condiţiile în care producătorii
vor fi subvenţionaţi de stat trebuie să ştim unde merg banii.

Domnul Predoi Gabriel arată că acceptarea Ordonanţei 62 a însemnat intrarea în
regim normal a activităţii. Consideră că se mai poate discuta asupra valorii tarifelor
propuse.

Din discuţiile purtate de domnii deputaţi Mihalachi Vasile, Sadici Octavian,
Posea Petre, Mardari Ludovic, Pribeanu Gheorghe, Bozgă Ion a rezultat necesitatea
stabilirii unor măsuri cerute atât de realitatea de la noi dar şi de exigenţele integrării în
Uniunea Europeană. S-a hotărât elaborarea unei variante în care tarifele să ţină cont de
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mărimea unităţilor în care se sacrifică şi se procesează animale sau păsări precum şi de
numărul de animale sau păsări sacrificate.

În perioada următoare astfel de analize se vor desfăşura periodic pentru a
stabili, de comun acord cele mai potrivite acţiuni în vederea îmbunătăţirii activităţii în
domeniul sanitar veterinar iar din partea Comisiei pentru agricultură aplicarea
măsurilor va fi urmărită de domnul deputat Bozgă Ion, şeful subcomisiei pentru
zootehnie.

  Preşedinte,    Secretar,

Ilie NEACŞU         Victor NEAGU
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