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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 06.02.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 06.02.2002, având la
ordinea de zi următoarele:

1. Analiza situaţiei din agricultură cu reprezentanţii Ligii Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România;

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.2/2002 privind finanţarea restanţelor aferente aplicării
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.30/2001
privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un
milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren
cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat (sesizare în fond - PL
25/2002);

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2001 privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi
completarea Legii nr.18/1991, republicată  (sesizare în fond - PL
742/2002);

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991, Legii nr.169/1997 şi ale Legii nr.18/1991, republicată
(sesizare în fond - PL 338/2001);

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997  (sesizare în fond - PL 375/2001).

Au fost prezenţi toţi cei 33 de deputaţi membri ai comisiei.
Au participat ca invitaţi:
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Din partea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Din partea Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România:
- Domnul Adrian Rădulescu - preşedinte;
- Domnul Aurel Anghel - Prahova;
- Domnul Mihai Leca - Bucureşti;
- Domnul D.Marinescu - Comuna Daia-Giurgiu;
- Domnul Constantin Bozan;
- Domnul Dan Ilie - Ilfov;
- Domnul H.Popescu - Ilfov;
- Domnul Alexandru Costea - Ilfov;
- Doamna Elena Patriche - APA Galaţi;
- Domnul Emil Dobre - APA Galaţi;
- Domnul Vasile Badica - APA Buzău;
- Domnul Constantin Nistor -  Miloseşti Ialomiţa;
- Domnul I. Măcelaru - APA - Brăila.
Din partea primăriilor din Judeţul Bacău:
- Domnul Toma Spoială - primar Comuna Agăş;
- Domnul Todirel Drumea - primar Comuna Brusturoasa;
- Domnul Constantin Rădulescu - primar Comuna Asău;
- Domnul Dumitru Sebeştin - primar Comuna Palanca.
 Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele

Comisiei, care anunţă ordinea de zi şi invitaţii prezenţi la dezbateri.
Din partea Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România a

luat cuvântul domnul Adrian Rădulescu care arată că agricultura a ajuns la un
moment de cumpănă. Astfel, preţul produselor nu acoperă eforturile
financiare ale producătorilor agricoli. Aportul statului, în cheltuielile de
producţie, este mult prea mic, în raport cu acela al statelor ale căror produse
agricole sunt prezente pe piaţa românească.

În lipsa oricărei surse de creditare, programele elaborate de Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi adoptate de guvern, care stau la baza
bugetului pe 2002, nu oferă soluţii pentru continuarea procesului de
producţie.

Actele normative promise de multă vreme, şi  cu caracter de maximă
urgenţă nu sunt o prioritate pentru cei în drept. Producătorii agricoli au
devenit graţie includerii taxei de drum în preţul motorinei creditorii pentru
procesatori şi Administraţia Naţională a Drumurilor.

Pentru apropiata campanie agricolă de primăvară se cere urgentarea
rezolvării unor probleme destul de importante pentru acest sector.

Se cere ca taxa de 110 Euro/tonă de motorină să nu mai fie cuprinsă în
preţul de livrare al motorinei utilizate de exploataţiile agricole.
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 De asemenea, se cere începerea derulării creditului de 90 milioane
USD acordat de Banca Mondială pentru agricultură, dezbaterea în regim de
urgenţă a Legii Creditului Agricol, sprijin de urgenţă în rezolvarea lipsei de
îngrăşăminte chimice pe piaţa internă. Se menţionează că producătorii interni
de îngrăşăminte chimice vând la export îngrăşăminte cu preţuri la jumătate
faţă de piaţa internă. Cere eliminarea TVA la plata arendei în natură,
reducerea impozitului pe profit pentru agricultori în aceeaşi măsură în care a
fost redus pentru celelalte activităţi economice.

Aceleaşi probleme au fost susţinute cu argumente din activitatea
practică şi de ceilalţi invitaţi la dezbateri.

În continuarea dezbaterilor au luat cuvântul:
Domnul deputat Ion Bozgă - pentru asigurarea fondurilor pentru

producţia agricolă este necesară dezvoltarea zootehniei, care să fie în măsură
să preia produsele din sectorul vegetal.

Domnul deputat Mircea Toader - salută iniţiativa formării Ligii
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România.

S-a tot vorbit despre recuperarea taxei de drum inclusă în preţul
motorinei fără să se fi rezolvat problema. La fel, nici Legea Creditului
Agricol nu rezolvă, în actuala formă prezentată în proiect necesarul pentru
finanţarea agriculturii.

Domnul deputat Attila Kelemen - este un lucru pozitiv că se menţine
această practică a consultării reprezentanţilor din diferite domenii. Nu este de
acord cu afirmaţia preşedintelui Ligii că Parlamentul nu se ocupă de
rezolvarea problemelor agriculturii.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - discuţiile sunt de importanţă
majoră. Este necesară comasarea suprafeţelor pentru a se realiza producţii
comparabile cu cele la nivel european.

Din discuţiile pe care le-am avut se vor achita sumele restante pentru
subvenţiile pentru sămânţă. Tot ce se dă cu întârziere este în detrimentul
agriculturii. În legătură cu Legea Creditului Agricol - se doreşte să scoatem o
lege care să susţină agricultura.

Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor - toate problemele se învârt în jurul unui pivot:
banul. Guvernul actual a trecut la înlocuirea agriculturii politice cu politicile
agricole. Agricultura performantă este împiedicată încă de structura
proprietăţii. Să sprijinim şi performanţa dar şi toate celelalte aspecte. S-a
urmărit ca la produsele subvenţionate să se menţionă preţurile în USD şi să se
renegocieze preţurile la inputurile necesare agriculturii.

Domnul deputat Ilie Neacşu - preşedintele Comisiei - felicită
reprezentanţii LAPAR pentru că au reuşit să se organizeze în timp scurt. În
frunte cu un lider inimos se străduie ca agricultura României să primească
ceea ce trebuie să primească. Să ţină legătura cu presa şi cu toate instituţiile
statului.
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Problemele ridicate se pot rezolva prin decizie politică.
Sunt multe greşeli care puteau fi evitate şi Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor s-a mişcat încet. Trebuie găsită soluţia pentru
motorină ieftină. Statul este autoritatea care trebuie să decidă în problemele
importante din agricultură.

Preţul anumitor produse cum este grâul, de exemplu, nu reflectă
eforturile făcute pentru obţinerea lor,  iar ministerul de resort poate interveni.

Legea Creditului Agricol trebuie să o facem pentru a fi viabilă şi să
ajute cu ceva producătorul agricol.

Zootehnia, dacă se dezvoltă, bine generează creşteri ale producţiei
vegetale.

Totdeauna, vom avea consultări cu specialiştii din agricultură pentru
perfectarea legilor.

S-a trecut apoi la dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.2/2002 privind finanţarea restanţelor aferente aplicării prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.30/2001 privind acordarea în anul
2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli
pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat.

Comisia a votat cu unanimitate de voturi proiectul de lege sus-
menţionat, în forma prezentată de Senat.

Au urmat, apoi, dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2001 privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
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prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997,
precum şi modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată.

La discuţii au fost prezenţi patru primari din judeţul Bacău, care au
expus greutăţile cu care se confruntă în procesul de reconstituire a dreptului
de proprietate pentru terenurile forestiere, comisia urmând să analizeze
cazurile şi să amendeze proiectul de lege sus-menţionat.

Dezbaterile vor continua în şedinţele viitoare.

   Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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