PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 14.03.2002
Nr. 24/111

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 12.03.2002
şi 13.03.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 12.03.2002 şi 13.03.2002, având pe ordinea
de zi următoarele:
1. 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)
2. 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 sedinţe au fost prezenţi 32 de deputaţi. A lipsit domnul deputat Iohan Peter
Babiaş care se află în concediu medical.
Ca invitaţi au participat la lucrări, în data de 12.03.2002:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- Domnul Mihai Lungu - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor ;
Domnul Florin Pleavă - Şef serviciu în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei, care
a subliniat, pe scurt, importanţa găsirii celor mai bune soluţii pentru sprijinirea
producătorilor de lapte, atât a celor care-şi desfăşoară activitatea în localităţile aflate la
şes, cât şi a celor care se află în zonele montane.
Atunci când Guvernul stabileşte o subvenţie de câteva ori mai mare decât cea care
s-a acordat până acum, nu ar trebui să ne facem probleme. Dacă este să analizăm
condiţiile, greutăţi mai mari sunt în zonele de munte, unde condiţiile sunt mai aspre. Dacă
se va aplica un sistem corect de subvenţii am avea posibilitatea ca în 3-4 ani să refacem
şeptelul. Dacă judecăm cu obiectivitate situaţia, atunci nivelul subvenţiei ar trebui să se
situeze undeva la 3-4.000 lei pe un litru de lapte.
Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor. Să facem toate modificările în limita sumelor aprobate prin
bugetul pe 2002. Fiecare are explicaţia lui, dar toţi suntem convinşi că mai repede vom
dezvolta zootehnia în zonele montane. Să fiţi de acord cu măsurile stabilite de Guvern şi,
dacă vor fi greutăţi, tot noi vom fi cei care le vom modifica.
Domnul Mihai Lungu - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor. Intenţia noastră este să dirijăm producţia către anumite zone. Trebuie să se
ţină cont că, în zona de munte, distanţele faţă de procesatorii de lapte sunt mai lungi şi

accesul acestora mai greu. De aceea am propus diferenţierea sumelor pe zone. Sumele
sunt dimensionate pe o cantitate anume.
Dacă pe parcurs banii se vor termina, Guvernul va avea grijă ca la rectificarea
bugetară fondurile destinate acestei acţiuni să fie suplimentate.
Domnul deputat Ion Ştefan - Întreabă dacă aşteptăm să apară şi legea muntelui.
Propune ca suma să fie 1.800 lei şi la munte şi la câmpie.
Domnul deputat Marian Ianculescu - Condiţiile pot fi comparate. Nu trebuie să se
facă discriminări între munte şi câmpie.
Domnul deputat Ştefan Popescu Bejat - Argumentele logice sunt prezentate în
expunerea de motive. Trebuie încurajată creşterea animalelor în zonele de munte. Dar
cine spune precis care este delimitarea?
Domnul deputat Dan Rasovan - Se fac discriminări pozitive. Dacă vrem să
rezolvăm zonele montane trebuie susţinut punctul de vedere al Guvernului. Dacă
reducem cantităţile subvenţionate vor apărea situaţii critice, nu vom mai avea bani pentru
perioada de iarnă.
Domnul deputat Marinache Vişinescu - Se face mult caz pe această diferenţiere.
Dezavantajele sunt la şes, laptele este singurul venit pentru cei care locuiesc la şes.
Legea nr.18/1991 este prost aplicată, au rămas sate fără islaz. Nu văd de ce se face
diferenţierea. Nu trebuie să milităm pentru agricultura de subzistenţă. Trebuie să
analizăm realist situaţia din ţară. Susţin punctul de vedere cu diferenţierea preţului pentru
perioada de vară şi cea de iarnă.
Domnul deputat Ludovic Mardari - Ordonanţa poate avea un singur articol. Să se
reconsidere prima, în loc de 1.400 lei să fie 1.600 lei pe litru, cu majorări în perioada
iernii. Legea exploataţiilor a suferit o serie de modificiări în Camera Deputaţilor.
Domnul deputat Octavian Sadici - Ordonanţa nu are nici o susţinere. Tehnologic
vorbind, s-au invocat argumente cum că la munte păşunatul are o perioadă mai scurtă.
Trebuie luate în calcul şi precipitaţiile. Tratamentele taurinelor sunt aceleaşi şi la munte şi
la şes. Discriminarea este că la munte se industrializează mai bine laptele, în timp ce la
şes laptele nu este valorificat corespunzător. La munte se practică agroturismul şi tot aici
viţeii se sacrifică la vârste mici, pentru a se utiliza laptele pentru procesare. Propunem
diferenţierea între perioada de vară şi cea de iarnă, adică 1.600 lei/litru vara şi 1.700
lei/litru iarna.
Domnii deputaţi Dorel Crăciun şi Ion Stan sunt de acord cu varianta propusă prin
ordonanţă.
În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a textului de lege, prezentându-se
şi amendamentele formulate.
Amendamentele aprobate, cât şi cele respinse se regăsesc în raportul întocmit la
acest proiect de lege.
Pe ansamblu, proiectul 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 a fost votat cu majoritate de
voturi. S-a înregistrat un vot împotrivă.
Dezbaterile au fost reluate în şedinţa din data de 13.03.2002 pe marginea
proiectului de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamităţi
naturale şi alte catastrofe, în agricultură.
Au participat ca invitaţi:
- Domnul Victor Ciuciu - Director în Ministerul Finanţelor Publice;
- Domnul Mihai Popa - Secretar General - Comisia de supraveghere a asigurărilor:
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- Doamna Carmen Ivan - Director General - Comisia de supraveghere a
asigurărilor;
- Domnul Milică Constantinescu - Director Departament asigurări generale la
PROVITAS S.A., societate de asigurare-reasigurare.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedintele
Comisiei, care prezintă ordinea de zi şi amendamentele la textul legii.
Domnul deputat Atilla Kelemen - la dezbaterile de data trecută am declarat că
legea este importantă. Nici în propunerile prezentate astăzi nu se regăsesc elemente
referitoare la sectorul zootehnic. Noi am formulat şi am înaintat amendamente la textul
care ne-a fost înmânat.
Domnul deputat Mihai Nicolescu - Ceea ce aţi primit sunt amendamente pe care le
vom discuta acum. Putem formula amendamente şi în timpul dezbaterilor.
Domnul deputat Victor Neagu - Legea este extrem de necesară. La noi accesul
producătorilor agricoli la asigurările de producţie este extrem de redus şi se datorează, în
principal, crizei de fonduri băneşti pentru achitarea primelor de asigurare. Legea propune
înfiinţarea Fondului Naţional de Protejare a Producătorilor Agricoli Împotriva
Calamităţilor Naturale, constituit din resurse bugetare şi alte surse atrase. Este necesar,
având în vedere că banii sunt publici, ca societăţile de asigurare să fie agreate de
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Finanţelor Publice, precum
şi de Comisia de supraveghere a asigurărilor.
În continuare se trece la dezbaterea pe articole a legii.
La finalul dezbaterilor a intervenit domnul deputat Ilie Neacşu care a declarat:
Vreau să vă fac o informare ! Începând de azi, perogativele funcţiei de preşedinte
al Comisiei le va prelua domnul deputat Mihai Nicolescu. Azi mi-am dat demisia din
funcţia de preşedinte. Nu era corect ca anumiţi lideri ai PSD să fie atacaţi. Vă mulţumesc
tuturor pentru atmosfera pe care am avut-o în comisie. Urmează ca PRM să vină cu
propuneri. Este şi o variantă ca PSD să menţină comisia.
Urez succes domnului deputat Mihai Nicolescu şi tuturor celorlalţi. Vă mulţumesc
tuturor!
Domnul deputat Mihai Nicolescu - Până atunci să fim aceiaşi buni colegi şi să
contribuim la elaborarea pachetului de legi pe care le avem pe agenda comisiei.
Să putem să facem şi deplasări în teritoriu.
Să menţimen legătura cu cei care ne ajută la elaborarea legilor. Vă mulţumesc!

Preşedinte,

Secretar,

Ilie NEACŞU

Victor NEAGU
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