
Parlamentul României
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

           Bucureşti,  04.03.2002
           Nr. 24/91

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 27.02.2002

şi 28.02.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 27.02.2002 şi 28.02.2002,
având pe ordinea de zi următoarele:
1. 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 (dezbaterea pe
articole - PL 742/2002)

2. 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)

3. 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)

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri
fiscale (sesizare în fond - PL 79/2002)
La sedinţa din 27.02.2002  a absentat domnul deputat  Atilla Kelemen,

fiind în delegaţie străină, iar la sedinţa din 28.02.2002 au absentat domnul
deputat Eserchep Gelil şi domnul deputat Atilla Kelemen, aflat în delegaţie
străină.

Au participat ca invitaţi:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor;
- Domnul Nicolae Baciu - Director  Direcţia Juridică din Ministerul

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor:
- Domnul Vladimir   Strâmbu - Şef serviciu Strategii, politici şi legislaţie

silvică şi cinegetică din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
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- Domnul Cătălin Sandu - Director Direcţia Juridică Agenţia Domeniilor
Statului a Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei, care, în deschidere, anunţă ordinea de zi care este aprobată în
unanimitate de cei prezenţi.

Propune reluarea dezbaterilor asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 şi a celor 2
propuneri legislative înaintate având ca iniţiatori pe domnul deputat Ilie Neacşu
şi, cealaltă susţinută de Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

Domnul deputat Ilie Neacşu anunţă că în sală se află domnii deputaţi
Andrei Chiliman, chestor al Camerei Deputaţilor şi domnul deputat Nini
Săpunaru.

Domnul deputat Ilie Neacşu supune spre dezbatere şi avizare proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2002 pentru
reglementarea unor măsuri fiscale.

Proiectul a fost avizat cu unanimitate de voturi.
Domnul deputat Ioan Bâldea cere să se ia în considerare o problemă de

procedură şi face către Biroul comisiei propunerea ca, pentru ca activitatea
Comisiei să nu fie denaturată, lucrările să fie conduse de unul dintre
vicepreşedinţi până se vor lămuri aspectele legate de funcţia de preşedinte al
Comisiei care, prin algoritm revine PRM.

Domnul deputat Ilie Neacşu arată că, în acest moment domnia sa este
preşedintele aprobat de plenul Comisiei şi nu există nici un document pentru
schimbarea sa din funcţie.

Domnul deputat Mihai Nicolescu arată că până când vom primi undă verde
de la Grupul parlamentar să ne continuăm activitatea în actuala formulă. Astăzi şi
mâine să trecem peste acest impediment şi să nu perturbăm activitatea de
dezbatere a legilor cu chestiuni care-şi vor găsi rezolvarea în perioada următoare.

Domnul deputat Valeriu Gheorghe susţine că în activitatea de până acum
au mai fost cazuri asemnătoare şi că domnia sa nu este de acord cu propunerea
formulată de domnul deputat Ioan Bâldea, propunere care se situează în afara
regulamentului.

În continuare se trece la dezbaterea pe articole a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2001.

Domnul deputat Valeriu Gheorghe propune ca din textul legii să se elimine
termenul "de regulă" care, prezent în alte legi aprobate a generat confuzie şi
multe procese care puteau fi evitate. De aceeaşi părere sunt şi domnii deputaţi
Dorel Crăciun şi Nicu Mircea Toader.

Domnul deputat Ioan Posea arată că mai mult de 80% din terenuri au intrat
deja în posesia proprietarilor şi propune ca sintagma "de regulă" să rămână, aşa
cum este prevăzut în textul ordonanţei.

Domnul deputat Ludovic Mardari arată că în Transilvania se vehiculează
ideea ca reconstituirea dreptului de proprietate să se facă pe vechile
amplasamente.
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Domnul Gheorghe Predilă susţine punctul de vedere din ordonanţă şi
afirmă că dacă textul analizat ar fi modificat s-ar crea mari dezordini şi
nemulţumiri în rândul celor interesaţi de aplicarea prevederilor acestei legi.

Supus la vot, amendamentul susţinut de domnul deputat Valeriu Gheorghe
a întrunit 6 voturi pentru şi 17 voturi împotrivă, fiind respins.

La art.3 la alin.(2) domnul deputat Marinache Vişinescu propune un
amendament care prevede că "reconstituirea dreptului de proprietate pentru
persoanele fizice prevăzute la art.9 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre
suprafaţa primită de familie şi cea admisă în cooperativele agricole de producţie
sau preluată în orice mod, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."

Amendamentul a fost aprobat cu unanimitatea voturilor exprimate.
La votarea art.3, pe ansamblu, s-au înregistrat 3 voturi împotrivă.
La art.4 alin.(1) grupul PRM a prezentat un amendament care a fost

respins, întrunind doar 5 voturi pentru.
La votarea articolului 4 s-au înregistrat 5 voturi împotrivă.
În legătură cu conţinutul art.41 domnul deputat Andrei Chiliman a arătat că

dacă la ora actuală pe terenul care trebuie retrocedat se află o amenajare din cele
enumerate în conţinut, aceasta nu trebuie să ne împiedice să facem retrocedarea
pe acelaşi amplasament. Dacă i s-a luat vie, de ce să nu i se dea pe acelaşi
amplasament? Trebuie făcută precizarea că s-au făcut amenajări, dar de aceste
amenajări a beneficiat cineva, iar amenajările au fost amortizate.

Domnul deputat Tiberius Sergiu Sbârcea afirmă că o investiţie, de regulă,
nu rezistă mai mult de 48-50 de ani.

La art.6 alin.(1) domnul deputat Akos Birtalan arată că pădurile au fost
luate până în 1949. În acest caz nu registrul agricol este cel relevant la momentul
intrării în C.A.P., ci registrul agricol la momentul deposedării.

Domnul deputat Sandor Tamaş - susţine că şi la retrocedarea terenurilor
forestiere este bine să se vină cu probe scrise, care să fie enumerate.

Domnul deputat Valeriu Gheorghe solicită ca art.6 alin.(1) şi (11) să fie
eliminate.

Domnul deputat Andrei Chiliman - spre deosebire de o anumită parte a
ţării, vechiul regat nu a avut carte funciară şi nu se găsesc evidenţe corecte pentru
anumite suprafeţe. S-au furat registre întregi.

Deposedarea s-a făcut de multe ori fără acte, la Arhivele Statului nu se mai
găsesc astfel de hârtii. Documentele de administrare a pădurilor le-au avut cei de
la silvic. Sub 10% din  anumite date au ajuns la Arhivele Statului, restul la
ocoalele silvice, care nu le-au predat. Sunt conflicte de interese între ocoalele
silvice şi proprietari. E posibil să fi avut pădure, dar să nu mai deţină acte
doveditoare.

Când se poate dovedi că sunt situaţii în care nu se găsesc probele scrise, să
se aprobe şi martorii, în cazuri speciale, când se dovedeşte că răspunsurile date
arată că actele nu sunt de găsit în arhive.
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Domnul deputat Ioan Posea - arată că dacă ne vom reîntoarce la proba cu
martori, nu vom mai rezolva niciodată problemele.

Amendamentul propus de domnul deputat Gheorghe Valeriu  este respins,
având doar 4 voturi pentru.

Amendamentul prezentat de domnul deputat Alexandru Pereş a fost
respins, obţinând doar 5 voturi pentru.

Amendamentul prezentat de domnul deputat Marinache Vişinescu a
obţinut 3 voturi pentru şi o abţinere, fiind respins.

Domnul deputat Ioan Bâldea intervine în dezbatere şi arată că "fiecare
membru al comisiei are dreptul să facă o propunere în cadrul dezbaterilor. Cu tot
respectul faţă de colegi, faţă de invitaţi, pentru că nu s-a ţinut cont de ceea ce am
propus, membrii PRM ne vom retrage de la lucrările comisiei".

Din acest moment toţi deputaţii Partidului România Mare au părăsit sala de
şedinţe.

Dezbaterile au continuat. S-au purtat discuţii în legătură cu perioada care
să se ia în discuţie, perioadă prevăzută la art.61 alin.(1). Cu unanimitate de voturi
s-a stabilit că această perioadă să înceapă cu anul 1945.

La dezbaterea pe marginea art.8 au fost prezentate amendamente după cum
urmează:

- amendament U.D.M.R. - 6 voturi pentru
- amendament P.D. - 5 voturi pentru
- amendament P.N.L. - 5 voturi pentru
La art.9, alin.(2) se aborgă. S-au înregistrat 2 abţineri, iar art.11 se abrogă,

s-a înregistrat o abţinere.
Dezbaterile pe articole s-au încheiat în prima zi la punctul 41 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2001 şi au fost reluate în ziua de
28.02.2002.

La lucrările din acestă dată deputaţii Partidului România Mare nu au
participat la dezbaterile din Comisie.

Amendamentele aprobate, precum şi cele respinse se regăsesc în raportul
întocmit la prezentul proiect de lege.

La votul pe ansamblu asupra legii s-au înregistrat două abţineri.

   Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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