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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 30.10.-31.10.2001

şi  01.11.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a
desfăşurat lucrările în şedinţă, în zilele de 30.10.-31.10.2001 şi 01.11.2001, cu următoarea
ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare
nr.60/1974 (sesizare în fond � PL 373/2000/2001) - reexaminare;

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Legea creditului agricol (sesizare în
fond - PL 311/2001) - termen depunere 26.10.2001;

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole (sesizare în fond - PL 591/2001) -
procedură de urgenţă - termen depunere 29.10.2001.

 La şedinţele din cele trei zile au participat toţi cei 33 deputaţi, membri ai
Comisiei.

Din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a participat domnul
Gheorghe Predilă, Secretar de Stat.

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei,  care a
prezentat ordinea de zi propusă şi a detaliat modalităţile de lucru.

În cuvântul său, domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor a susţinut că apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.108/2001 privind exploataţiile agricole se datorează situaţiei actuale din agricultură a cărei
analiză relevă următoarele aspecte:

- suprafeţele de teren exploatate de gospodăriile individuale care deţin cca. 12,8
milioane ha teren agricol au mărimi cuprinse între 0,5 şi 10 ha, media pe ţară a proprietăţii în
prezent fiind de 2,47 ha, totalul suprafeţei fiind dispersat în cca. 46 milioane  parcele;

- gospodăriile ţărăneşti au un număr mic de animale, 1-2 vaci, 1-2 porci la îngrăşat, 5-
6 oi, 25-30 de păsări;

- rezultatele financiare realizate de aceştia din cultivarea terenului şi creşterea
animalelor le permit cu greutate reluarea ciclului de producţie, făcând aproape imposibilă
dotarea micilor  gospodării cu tractoare şi maşini agricole, utilaje şi echipamente zootehnice
performante;

- lipsa dotării tehnice conduce în producţia vegetală la efectuarea  unor lucrări în afara
perioadelor optime, sau neefectuarea  unora, cu influenţe negative asupra recoltelor obţinute,
atât cantitativ, cât şi calitativ, iar în producţia zootehnică efectuarea  manuală a unor
operaţiuni care se pot mecaniza, ca mulsul mecanic, tunsul mecanic, adăpatul şi evacuarea
dejecţiilor,  asigurarea microclimatului în adăposturi, reduce nivelul  producţiilor şi creşte
preţul de cost;
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 - condiţiile de depozitare, conservare şi prelucrare primară a produselor agricole
vegetale şi animale obţinute în aceste gospodării, nu asigură calitatea corespunzătoare a
acestora.

Este cunoscut că evoluţia pozitivă a rezultatelor în agricultură s-a obţinut în ţările în
care mărimea exploataţiilor agricole a crescut şi care a permis:

- organizarea pe baze ştiinţifice a cultivării terenului, a creşterii animalelor, a
depozitării, procesării şi valorificării produselor obţinute;

- rezolvarea problemelor de natură tehnică şi organizatorică a necesitat şcolarizarea şi
specializarea personalului în meserii specifice domeniului agricol;

- rezultatele economice obţinute au permis dotarea tehnică a exploataţiilor urmărindu-
se mărirea exploataţiilor până la acoperirea excedentului de forţă mecanică de care acestea
dispun;

- exploataţiile agricole mari au determinat stabilizarea şi permanentizarea forţei de
muncă, determinând deplasarea unui procent al populaţiei active, în special tânără către
agricultură.

Urmărim să ridicăm performanţele în activitatea din agricultură la nivele apropiate de
rezultatele obţinute în Uniunea Europeană, rezultate care, în urma integrării noastre în
această uniune, vor deveni criterii de performanţă minimală pentru cei ce deţin exploataţii.

În acest proces de reorganizare, ţara noastră va beneficia de fonduri comunitare a
căror folosire eficientă nu se poate face în actuala situaţie de fărâmiţare excesivă a
proprietăţii.

Realizarea unei agriculturi durabile şi competitive, aşa cum se urmăreşte prin
proiectul de act normativ supus dezbaterii, urmăreşte direct şi implicit:

- păstrarea dreptului de proprietate privată asupra bunurilor;
- asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi alte cerinţe ale industriei;
- realizarea profitabilităţii şi prosperităţii lucrătorilor din agricultură prin realizarea de

venituri comparabile cu cele realizate în alte sectoare ale economiei;
- protejarea mediului şi a resurselor naturale, cu menţinerea şi îmbunătăţirea natural-

biologică a potenţialului de producţie agricolă;
- condiţii favorabile pentru integrarea ţării noastre în rândul ţărilor performant

producătoare şi exportatoare de produse  agricole.
Proiectul de act normativ este structurat în şase capitole stabilind în primul rând

mărimea minimă a exploataţiilor agricole din sectorul vegetal, animal, piscicol sau mixt.
Mărimea acestor exploataţii este determinată de posibilitatea realizării unor venituri

care să permită constituirea fondurilor proprii pentru realuarea procesului de producţie, a
fondului de dezvoltare, precum şi a unui profit.

Din analiza făcută  împreună cu Institutul de Economie Agrară al Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice a rezultat că la actualul preţ al tractoarelor şi utilajelor, o
exploataţie agricolă de 10 ha îşi poate achiziţiona un tractor U 650 cu un minim de utilaje
necesare în 6 ani, o exploataţie de 50-60 ha, reuşind aceasta în doi ani, iar una de 100-120 ha
într-un an, considerând că exploataţia agricolă minimă pentru zona de câmpie este de 110 ha.

Acelaşi model de calcul a stat la baza şi a celorlalte mărimi de exploataţii cuprinse în
actul normativ.

Exploataţiile mixte sunt cele care deţin şi suprafeţe agricole şi efective de animale, de
diferite categorii prin a căror echivalare în hectare în baza unor coeficienţi stabiliţi de
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca organism de specialitate dau mărimea
exploataţiei.

În prezent exploataţiile agricole private deţin 12.705.866 ha teren agricol, după cum
urmează:
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- 4.376 societăţi agricole cu personalitate juridică deţin 1.684.621 ha, cu o medie de
385 ha;

- 6.494 asociaţii familiale deţin 789.910 ha, cu o medie de 121,6 ha;
- 4.170.279 gospodării individuale deţin 10.311.335 ha cu o medie de 2,47 ha. Din

acestea cca. 1.597.000 au sub 1 ha; 2.074.000 au între 1 şi 5 ha; 477.000 au între 5
şi 10 ha şi numai 22.967 exploataţii individuale au peste 10 ha.

Considerăm că folosirea eficientă a fondurilor comunitare, precum şi a sprijinului
acordat de stat pentru subvenţii, ajutoare şi facilităţi financiare se poate face numai pentru
exploataţii cu un aport substanţial de bunuri şi produse pe piaţă.

În înţelesul actului normativ în discuţie, exploataţiile agricole cu dimensiuni sub
nivelul minim propus sunt considerate exploataţii agricole familiale care, de asemenea, vor
benefica de unele categorii de servicii şi facilităţi financiare.

Din dezbaterile pe marginea proiectului de lege s-au desprins următoarele concluzii,
sintetizate de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele comisiei: Legea este extrem de utilă
pentru îmbunătăţirea cadrului necesar creşterii performanţei în agricultură, precum şi pentru
utilizarea cât mai eficientă a fondurilor băneşti, atât a celor de la buget cât şi a celor venite de
la Comunitatea Europeană.

Actul normativ are şi unele imperfecţiuni, care trebuie înlăturate prin amendamentele
pe care le prezintă deputaţii, membri ai comsiei. Trebuie să se acorde atenţie atât antrenării
specialiştilor în agricultură, cât şi forţei de muncă de la sate. Legea îi avantajează pe cei care
pot constitui asociaţii puternice, în măsură să promoveze performanţa. Exploataţiile nu vor
rezista decât în condiţiile în care se realizează producţii mari şi de calitate.

Au fost aduse amendamente care se regăsesc în raportul întocmit la prezenta lege.
S-a trecut la dezbaterea articolelor din proiectul de lege.
Domnul deputat Ion Toader: Ce avantaje prezintă înfiinţarea acestor exploataţii ? Ce

facem cu asociaţiile familiale care au o contabilitate simplă ? Se vor da subvenţii pe produs ?
În proiectul prezentat sunt câteva elemente  bune, dar lipsesc elementele de concreteţe,
lumea este destul de circumspectă, cel puţin în judeţul Galaţi, judeţ pe care-l reprezint.

Oamenii nu au găsit formula perfectă pentru a-şi încredinţa pământul. Ideea este
valoroasă, dar trebuie să găsim soluţii de a-i atrage, iar o atenţie mare să acordăm evitării
birocraţiei, care-i poate îndepărta  pe mulţi.

Domnul deputat Attilo Kelemen: Trebuie să afirm de la început că ideea pe care este
construită legea este foarte bună. Am depus câteva amendamente, dar  m-aş referi mai mult
la domeniul zootehniei. De exemplu, dacă se urmăreşte o limită minimă de 15 vaci cu lapte
pentru o exploataţie, trebuie să ne gândim şi la tineret, iar pe total  va trebui să avem
asigurate 40 de locuri minim.

Nici cei mai buni gospodari, cei care erau puşi pe lista chiaburilor nu au avut grajduri
pentru 40 de capete bovine.

În bugetul pe anul viitor se acordă atenţie zootehniei şi noi trebuie să pornim de la
ceea ce este existent. Majoritatea grajdurilor fostelor CAP-uri au fost vândute şi demolate.
Trebuie avut în vedere şi sectorul cabalin şi să vedem dimensionarea exploataţiilor.

Domnul deputat Marian Ianculescu: Mediatizarea acestei iniţiative a fost făcută
necorespunzător. Dacă prin lege se lasă o interpretare corectă, noi trebuie să înlăturăm toate
aceste neclarităţi şi trebuie făcute corelaţii cu celelalte legi.

Domnul deputat Marinache Vişinescu: Apreciează că legea exploataţiilor  trebuie
făcută în interesul  producătorilor, dar  textul prezentat aici este făcut în grabă. Studiile sunt
făcute în grabă, fără o abordare ştiinţifică, nu ţin cont de realitatea românească. Suprafeţele
minime prevăzute avantajează doar pe cei care au bani.
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Am studiat problema exploataţiilor în Europa, am constatat mai multe modalităţi de
realizare. Aici s-a acţionat în trepte. La actualele dimensiuni această lege nu va fi  posibil de
pus în practică. Va trebui să coborâm nivelul în prima etapă şi să-l ridicăm în timp. Să se
prevadă măsuri pentru protejarea producţiei.

Domnul deputat Dan Rasovan: Cred că trebuie să reflectăm la dimensionarea minimă.
În zona de munte se realizează peste 30 % din producţia din zootehnie, dar să ai 15 vaci este
prea mult.

Să se acorde mai multe facilităţi asociaţiilor agricole familiale. Ne vom atrage
adversitatea multor agricultori. Să-i ajutăm la subvenţiile pentru seminţe şi să le acordăm
primele pentru producţia realizată.

Domnul deputat Ionel Adrian: Legea este un început. Apreciază că dimensionarea
propusă este bună. Se înregistrează aspecte de necunoaştere a tehnologiilor, aşa ca să se aibă
în vedre şi problema asigurării cu specialişti.

Domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei: Legea, în forma actuală nu este
gândită corect. Şi azi avem exploataţii de mii de hectare. Să stabilim cu răspundere
dimensionarea minimă a unei exploataţii. Prin Legea nr.54/1998 privind circulaţia juridică a
terenurilor agricole am stabilit limita până la care se poate cumpăra pământ. Trebuie să ne
gândim la mica gospodărie ţărănească: ea va exista mereu.

Prin lege, se urmăreşte încurajarea marilor exploataţii. Cea mai gravă problemă este
cea socială. Cine poate să absoarbă, în condiţiile dispariţiei gospodăriilor mici, forţa de
muncă de la sate ? Legea este făcută din anumite interese, ea îi avantajează pe cei care pot
constitui exploataţii agricole puternice. Şi eu gândesc că trebuie să realizăm exploataţii.

Va trebui să ţinem cont că ne-am angajat să subvenţionăm performanţa, nu
dimensiunea. Sigur este necesară amendarea legii.

Trebuie susţinută şi încurajată performanţa.
Rog, de aceea colegii de la PSD să reanalizeze textul legii şi să vină cu o gândire mai

bună.
Domnul deputat Ion Ştefan: Aceste exploataţii vor funcţiona ca nişte societăţi

comerciale, să fim mai atenţi la prevederile care se referă la încadrarea cu specialişti.
Domnul deputat Petre Posea: Seriozitatea cu care se discută legea arată importanţa

acesteia. Textul trebuie amendat.
Domnul deputat Octavian Sadici: Proiectul prezentat nu este perfect, el trebuie

îmbunătăţit. Să se ia în calcul şi zootehnia.
Domnul deputat Ion Bâldea: Trebuie acordată atenţie eficienţei activităţii în

agricultură. Legea proiectează agricultura viitorului în România. Ea marchează şi sfârşitul
jafului în agricultura românească. Analizăm azi un fenomen economic ireversibil.

Domnul deputat Sergiu Tiberius Sbârcea: La sectorul animalier să se menţioneze şi
bubalinele.Să se analizeze echivalenţa între specii.

Domnul deputat Vasile Predică: Din discuţii se vede că legea are o mare importanţă.
Să aducem amendamente. Nu văd nici o grabă să-i dăm drumul dacă nu o analizăm profund.

Domnul Deputat Mihai Nicolescu: Este una din legile importante. Noi am avut
exploataţii mari, cu sporuri de producţie. am ajuns la cea mai mare fragmentaţie. Legea pune
problema constituirii exploataţiilor care să realiezez producţii performante.

Exploataţiile nu vor rezista decât în condiţiile în care se fac producţii.
Exploataţiile ca atare să le gândim la nivelul propunerilor înaintate de guvern şi să

gândim şi celelalte legi care să vină în sprijin. Banii trebuie folosiţi cât mai raţional. Orice
suprafaţă, indiferent de aparteneţă, trebuie să producă, să nu mai aducem produse din afară.

Legea este în dezavantajul celor care au suprafeţe mici, să amendăm legea încât să-i
susţinem şi pe cei cu suprafeţe mai mici.
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Domnul deputat Alexandru Pereş: În legislatura trecută am dezbătut problemele fără
să ne fi gândit la dimensiunile exploataţiilor. Să regândim dimensiunile de la care să se
plece.

Dacă putem desfăşura facilităţile, să le punem, în funcţie de suprafaţă şi în acest mod
să dimensionăm şi fondurile.

Domnul deputat Ludovic Mardari: Trebuie văzute aspectele legate de eficienţa
aplicării legii.

În finalul dezbaterilor la această lege domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei, arată că multitudinea de idei subliniate în discuţii reflectă importanţa legii.

Este nevoie de aprofundarea analizei, suntem animaţi de bune intenţii, vrem ca legea
să fie în avantajul agriculturii româneşti, nu doar în interesul unui grup sau altul. Dezbaterile
vor fi reluate în şedinţa din data de 31 octombrie 2001 şi toţi cei în drept să vină cu
amendamente.

În continuare se trece la analizarea problemelor legate de modificările prevăzute prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2000 la legea sanitară veterinară.

Domnul deputat Ion Bozgă: Prezintă modificările aduse şi anunţă că acestea au fost
puse de acord cu celelalte prevederi.

Modificările se regăsesc în raportul întocmit.   
În zilele de 31.10.2001 şi 01.11.2001 dezbaterile din şedinţe s-au ţinut pe articolele

din Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001
privind exploataţiile agricole.

Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele comisiei.
Amendamentele la proiectul de lege se regăsesc în raportul întocmit.
Dezbaterile vor fi reluate în şedinţa de săptămâna viitoare, pentru a se clarifica şi

forma în care se va aproba articolul 23, din capitolul VI, dispoziţii finale.

  Preşedinte,   Secretar,

Ilie NEACŞU     Alexandru PEREŞ
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