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SINTEZA
        şedinţelor Comisiei din ziua de 24 - 25.04.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24 - 25.04.2001 având următoarea
ordine de zi:

1. Analiza situaţiei serelor din România.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea, în anul 2001, a
unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare
hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat. (sesizare în
fond - PL 242/2001)

24.04.2001

La lucrările comisiei au fost prezenţi 32 deputaţi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele

Comisiei.
Au participat ca invitaţi:
•  Domnul Ovidiu Natea � Secretar de stat, Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Domnul Vasile Băcilă � Director, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor
•  Domnul Constantin Stanciu � Director general, S.C. Leoser � Popeşti

Leordeni
•  Domnul Marcel Dumitru � Director general, S.C. Berser � Berceni
•  Domnul Stelian Croitoru � Director general, S.C. Seromgal � Galaţi
•  Domnul Ervin Albu � Director general, S.C. Codlea � Codlea
•  Ghiţă Gherasim � Director general, S.C. Serom
•  Doamna Victoria Naghi � Director general, S.C. Campiaser � Câmpia
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•  Domnul Nicuţă Varban � Director general, S.C. Sere Iernut
•  Doamna Valeria Muşat � Director general, S.C. Teratom � Târgovişte

În prezentarea făcută, domnul preşedinte Ilie Neacşu a vorbit despre
necesitatea clarificării anumitor aspecte negative întâlnite în sectorul serelor, care în
timp şi-a încetat activitatea în cea mai mare parte.

Din luările de cuvânt ale reprezentanţilor societăţilor comerciale ce produc
legume şi flori în sere, au reieşit următoarele:

•  Cheltuielile cu energia electrică, pentru buna funcţionare a serelor,
reprezintă 60 � 70% din totalul cheltuielilor;

•  Decapitalizarea societăţilor comerciale de profil au dus la ruinarea
construcţiilor, nereuşindu-se alocarea de fonduri pentru repararea serelor;

•  Terenurile pe care sunt amplasate serele sunt în acest moment
reconstituite locatorilor şi acţionarilor, deşi ar fi trebuit să rămână în
proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului;

•  Pe fondul scăderii continue a producţiei interne de legume produse în sere,
a avut loc o creştere însemnată a importurilor, care se fac prin declaraţii
vamale false şi care determină o concurenţă neloială faţă de producătorii
interni;

•  Producţia de legume din sere trebuie susţinută prin toate mijloacele,
inclusiv financiare, aşa cum se procedează de altfel şi în ţările Uniunii
Europene şi CEFTA;

•  Cercetarea a fost abandonată şi ca rezultat sămânţa necesară se importă
din Olanda, Israel etc;

•  Reeşalonarea datoriilor reprezintă o cerinţă primordială;
•  Acordarea de credite cu dobândă subvenţionată pentru investiţii, producţie
şi pregătirea producţiei pentru export ar fi o altă cerinţă foarte urgentă;

Domnul secretar de stat Ovidiu Natea, analizând problemele prezentate de
invitaţi, a specificat următoarele:
•  Cel mai mare dezastru din agricultură, din ultimii zece ani, s-a produs în

horticultură. Este sectorul în care se manevrează cele mai mari valori şi de aceea
a fost introdus în Legea fondului funciar 18/1991 şi Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2001 termenul de echivalenţă.

•  Vom iniţia un proiect de lege privind culturile protejate şi a ciupercilor. Ar fi o
lege adiacentă Legii exploataţiilor agricole.

•  Trebuie găsite soluţii de privatizare cu parteneri străini, care au şi piaţă de
desfacere.

•  Din punct de vedere tehnic nu se va mai pune problema înfiinţării de culturi pe
m2, ci pe m3.
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•  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea de subvenţii
producătorilor agricoli, care este în dezbaterea Parlamentului, va fi amendată.

•  Preţul gazului metan şi energiei vor trebui să reprezinte 30 � 50% din totalul
cheltuielilor, diminuând redevenţa.

•  Se vor analiza şi stabili taxele din codul vamal privind importul produselor
legumicole.

•   Vor fi introduse în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001
şi unităţile cu capital de stat, pentru a primi sprijin financiar.

•  Se va începe acţiunea de reeşalonare a datoriilor din aceste sectoare, cu ajutorul
Ministerului Finanţelor Publice.

25.04.2001

La lucrările comisiei au fost prezenţi 32 deputaţi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele

Comisiei.
A participat ca invitat domnul director Gheorghe Băcilă, Ministerul

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

Comisia a dezbătut pe articole Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2001 privind acordarea, în anul 2001, a unui sprijin direct de un milion lei
producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la
bugetul de stat.

Amendamentele admise şi respinse sunt cuprinse în raportul comisiei.

         Preşedinte,           Secretar,

      Ilie NEACŞU                        Alexandru PEREŞ
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