Parlamentul României
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
Bucureşti, 07.03.2002
industrie alimentară şi servicii specifice
Nr. 24/105
PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 05.03.2002
şi 06.03.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 05.03.2002 şi 06.03.2002,
având pe ordinea de zi următoarele:
1. 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)
2. 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)
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
(sesizare în fond - PL 93/2002)
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea despăgubirilor
în caz de dezastre, calamităţi naturale şi alte catastrofe, în agricultură
(sesizare în fond - PL 726/2002)
La sedinţele comisiei din 05.03.2002 şi 06.03.2002 au absentat domnii
deputaţi: Ioan Bâldea, Eserghep Gelil, Ludovic Mardari, Gheorghe Pribeanu,
Octavian Sadici şi Marinache Vişinescu şi domnul Iohan Peter Babiaş, fiind în
concediu medical.
Au participat ca invitaţi în ziua de 05.03.2002:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- Domnul Gheorghe Neaţă - Director General Zootehnie din Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ;
- Doamna Mariana Angheluş - Director Direcţia Generală Buget-Finanţe
din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
În ziua de 06.03.2002 ca invitaţi au participat:
- Domnul Florin Pleavă - Şef serviciu în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor ;
- Domnul Gabriel Dan Sauer - Director ASIROM;
- Domnul Gheorghe Săvulescu - Referent ASIROM;

- Domnul Costel Eremia - Vicepreşedinte AGRAS - OMNIASIG.
Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei, care anunţă ordinea de zi şi prezintă invitaţii prezenţi la dezbateri.
În continuare domnul preşedinte propune plenului Comisiei respingerea
celor două proiecte care se referă la modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11
ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi a celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991, Legii nr.169/1997 şi ale Legii nr.18/1991, republicată.
Această propunere de respingere se bazează pe faptul că majoritatea
propunerilor formulate în cele două proiecte se regăsesc în recentul proiect de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2001 care s-a aflat în
dezbaterea comisiei şi care a fost îmbunătăţită pe baza amendamentelor formulate
de domnii deputaţi.
Se supune la vot propunerea de respingere:
- Propunerea ca proiectul de lege înaintat de domnul deputat Ilie Neacşu să
fie respins a fost aprobată cu majoritate de voturi.
S-au înregistrat 3 abţineri.
- Propunerea ca proiectul de lege înaintat de Grupul parlamentar Naţional
Liberal să fie respins a fost, de asemenea, aprobată. S-au înregistrat 3 voturi
împotrivă şi 2 abţineri.
În continuare se trece la dezbateri generale pe marginea proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2002 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul
acordat producătorilor de lapte (sesizare în fond - PL 93/2002).
Domnul Gheorghe Predilă, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor arată că, în prezent, ca de altfel în ultimii 11 ani cea mai
mare cantitate din producţia de lapte, adică în jur de 42% merge spre autoconsum,
25% este valorificat pe piaţa liberă şi doar 21% este preluat de unităţile
specializate, în care există posibilităţi de verificare a calităţii şi certificării acesteia,
cât şi a producţiei realizate.
Există un dezechilibru între segmentul de producţie şi cel de procesare
organizat în asociaţii reprezentative. În acest caz, procesatorul, determinat de
puterea de cumpărare mică a populaţiei, dictează un preţ de achiziţie mic, fără a
ţine seama de efortul neacoperit al crescătorilor de animale.
Preţul laptelui materie primă nu reflectă preţul de producţie corelat cu
calitatea laptelui predat spre procesare, iar stimulentele acordate în anii 2000 şi
2001, de 500 lei/litru nu acoperă diferenţa dintre preţul de producţie şi preţul de
livrare a laptelui. Pentru anul 2002 s-a prevăzut suma de 1.400 lei.
Se prevede şi o diferenţă de preţ de 400 lei în plus pentru zonele cu condiţii
mai dificile, este vorba de zonele montane.
Suma necesară plăţii acestor stimulente este prevăzută în bugetul
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor la capitolele "Prime" şi
"Transferuri".
Caracterul de urgenţă al reglementării constă în cointeresarea producătorilor
agricoli de a creşte efectivul de vaci de lapte şi implicit a livrării unei cantităţi mai
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mari de lapte pentru procesare, ca urmare a acoperirii unei părţi din cheltuielile de
producţie prin acordarea acestor stimulente.
În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Atilla Kelemen, Valeriu
Gheorghe, Nini Săpunaru, Andrei Chiliman, Sergius Tiberiu Sbârcea, Ion Bozgă,
Dan Rasovan, Ionel Adrian care au subliniat importanţa pe care acordarea de
subvenţii o prezintă pentru creşterea producţiei de lapte şi a efectivelor de animale.
S-a insistat pe necesitatea ca aceşti bani proveniţi din subvenţii să ajungă direct la
producători, care să-i utilizeze pentru creşterea calităţii şi cantităţii producţiei de
lapte. S-a arătat că nu se poate face o delimitare clară între zona de şes şi cea de
munte şi că ar fi mai bine să se recurgă la un nivel acceptabil al subvenţiilor,
aceleaşi pentru toţi producătorii.
Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al Comisiei se referă la
diferenţele de preţ propuse pentru zonele de şes şi de munte. Consideră că mai
potrivit ar fi ca diferenţele de preţ să fie între cantităţile predate vara şi cele predate
iarna, când condiţiile de producţie sunt mai dificile.
Propune să mergem pe un preţ unic, aşa cum se menţionează şi în bugetul
aprobat pentru 2002.
Domnul deputat Victor Neagu - Secretar al Comisiei atrage atenţia că actele
normative care apar în această perioadă trebuie corelate pentru a avea eficienţă în
aplicare.
Domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei afirmă că dezbaterile au
arătat că există un interes real pentru îmbunătăţirea situaţiei efectivelor la animale
şi pentru creşterea producţiei de lapte. Este nevoie de o armonizare a tuturor
actelor normative care apar în acest domeniu, pentru că nu pot fi aplicate unele
prevederi în condiţiile în care alte prevederi aşteaptă să fie analizate şi aprobate. Să
reţinem toate observaţiile formulate pe această temă şi conducerea Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor să mai analizeze încă o dată acest proiect şi,
împreună, aici în comisie să elaborăm o lege care să contribuie la îmbunătăţirea
situaţiei în zootehnia românească. Pentru aceasta trebuie să găsim şi cele mai bune
metode de sprijin al crescătorilor de animale.
Dezbaterile au fost reluate în şedinţa din data de 06.03.2002, pe ordinea de
zi aflându-se proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre,
calamităţi naturale şi alte catastrofe, în agricultură.
Domnul deputat Ilie Neacşu arată că în şedinţa de azi se vor purta discuţii
generale pe marginea acestui proiect de lege. Pentru a veni în sprijinul agriculturii
este necesară elaborarea unui act normativ care să prevadă mecanisme economice
specifice pentru protejarea producătorilor agricoli confruntaţi cu aceste fenomene
şi să încurajeze asigurările agricole ca o măsură de prevedere necesară o dată cu
înfiinţarea culturilor. Să vedem şi experienţa din acest domeniu din ţările
dezvoltate din Uniunea Europeană, unde statul sprijină direct asigurările agricole
prin subvenţionarea unei cote variabile din primele de asigurare aferente riscurilor
naturale ce se manifestă pe zone restrânse, dar care pot provoca pagube însemnate
agriculturilor.
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La noi accesul producătorilor agricoli la asigurările de producţie este destul
de redus şi se datorează, în principal, crizei generalizate de fonduri băneşti pentru
achitarea primelor de asigurare.
Trebuie să elaborăm o lege bună în acest domeniu, pentru că necesitatea
asigurărilor agricole apare cu atât mai actuală cu cât calamităţile naturale din
ultimii ani au fost tot mai frecvente, iar efectul economic negativ al acestora a fost
deosebit de grav.
Domnul Florin Pleavă, Şef serviciu în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor prezintă motivele principale care au stat la baza elaborării acestui
proiect.
Domnul Costel Eremia - vicepreşedinte al AGRAS-OMNIASIG - legea a
avut mai multe forme, iar prezentul proiect se apropie cel mai mult de ceea ce ne
trebuie în România pentru a aproteja producţia agricolă. Trebuie făcută o
delimitare mai clară în privinţa riscurilor pe care să le asigure societăţile de
asigurare.
Domnul Gabriel Dan Sauer - proiectul de lege este mult îmbunătăţit. Trebuie
găsite formele cele mai potrivite pentru a nu încărca prea mult bugetul de stat.
Domnul deputat Victor Neagu - are de formulat câteva întrebări. Cine a
lucrat efectiv la elaborarea articolelor din acestă lege? Legea îl apără pe
producător, sau stabileşte o relaţie nouă între producător şi asigurator? Proiectul de
lege prezentat aici trebuie neapărat văzut şi de comisia buget-finanţe.
Domnul deputat Marian Ianculescu - există discrepanţe între conţinutul legii
şi expunerea de motive. Să punem în balanţă ce facem: să scoatem legea sau să
aşteptăm poziţia Ministerului Finanţelor Publice. Legea, în actuala formă are multe
deficienţe.
Domnul deputat Mihai Nicolescu. Este bine să dimensionăm care este
efortul statului. În cuprinsul legii va trebui precizat foarte bine cum se asigură
seceta. Având în vedere importanţa legii, de modul cum va funcţiona aceasta, vom
putea introduce credite în agricultură. Trebuie să primim şi punctul de vedere al
Ministerului Finanţelor Publice. Cred că discuţiile de azi să rămână la nivelul
dezbaterilor de ansamblu.
În continuare, invitaţii dau răspunsuri la întrebările formulate pe parcursul
dezbaterilor.

Preşedinte,

Secretar,

Ilie NEACŞU

Victor NEAGU
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