PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
Bucureşti, 10.04.2002
industrie alimentară şi servicii specifice
Nr. 24/154
PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 09.04.2002
şi 10.04.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 09.04.2002 şi 10.04.2002,
începând cu orele 1500.
La dezbateri au fost prezenţi toţi cei 32 de deputaţi membri ai comisiei.
Domnul deputat Gelil Eserghep a fost înlocuit de doamna deputat Angela Bogea.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistenţă
financiară nerambursabilă între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de Agenţie de
Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului
"Controlul Poluării în Agricultură", semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
(avizare - PL 166/2002)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor
pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de monitorizare
sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru
silvicultură (sesizare în fond - PL 164/2002)
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.21/2002 privind acordarea unor facilităţi
furnizorilor de îngrăşăminte chimice, pesticide, seminţe şi material săditor
certificate (sesizare în fond - PL 167/2002)
Dezbaterile au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu,
vicepreşedintele Comisiei, care a supus spre aprobare ordinea de zi şi a anunţat că
la şedinţe participă ca invitaţi:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Apelor şi
Protecţiei Mediului,
- Domnul Ovidiu Ianculescu - Secretar de Stat în Ministerul Apelor şi
Protecţiei Mediului,
- Doamna Maria Georgescu - expert fond funciar şi cadastru forestier în
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
- Domnul Cătălin Simotă - cercetător principal I la Institutul de Cercetări
pentru Pedologie şi Agrochimie,

- Domnul Gheorghe Geambaşu - cercetător principal I la Institutul de
Cercetări şi Amenajări Silvice.
După aprobarea ordinii de zi, domnul deputat Mihai Nicolescu supune spre
dezbatere şi avizare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistenţă financiară
nerambursabilă între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, acţionând în calitate de Agenţie de Implementare a Facilităţii Globale
de Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul Poluării în Agricultură",
semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002.
Proiectul de lege a primit avizul favorabil al membrilor Comisiei.
În continuare se trece la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi
finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de
monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru
silvicultură.
Domnul deputat Mihai Nicolescu arată că actul normativ supus dezbaterii
are o mare importanţă pentru sistematizarea şi gestionarea raţională a resurselor de
fond funciar, prin politici de protecţie, ameliorare şi utilizare raţională în domeniul
resurselor de sol şi prin crearea unor structuri adecvate, în mod obligatoriu
centralizate la nivel naţional şi judeţean.
Instrumentul de bază al politicii de protecţie, ameliorare şi utilizare durabilă
a solului, precum şi de evaluare a favorabilităţii şi de monitorizare a acestuia este
studiul pedologic. Prin acest act normativ se asigură armonizarea legislaţiei
noastre cu legislaţia Uniunii Europeane, respectiv cu Regulamentul Consiliului
nr.3528/1986 cu privire la protejarea pădurilor Comunităţii împotriva poluării
atmosferice, cu modificările ulterioare. Această urgenţă a armonizării legislaţiei
naţionale cu cea a Uniunii Europeane a creat o situaţie specială, care impune
realizarea unui sistem de monitorizare sol-teren în România. Este bine să analizăm
cu atenţie proiectul de lege, pentru a realiza un cadru legal compatibil cu cerinţele
nu doar ale Uniunii Europeane, dar şi cu situaţia existentă acum în ţara noastră.
Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor arată că, din punct de vedere informaţional şi tehnic,
studiile pedologice şi agrochimice, potrivit reglementărilor în vigoare, prin datele
şi informaţiile pe care le conţin, satisfac cerinţele Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, în vederea constituirii sistemului informativ al solurilorterenurilor privind tipurile de sol, favorabilitatea terenurilor pentru culturile
agricole sau silvicultură, pretabilitatea pentru folosinţe, precum şi măsurile
agropedoameliorative şi antierozionale corespunzătoare.
Doamna Maria Georgescu - expert fond funciar şi cadastru forestier din
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - solul reprezintă un mediu
complex şi dinamic, caracterizat de o floră şi faună determinate de elemente
minerale şi organice şi de o circulaţie a aerului şi a apei. Pentru utilizarea optimă a
terenurilor este important ca resursele de terenuri ale unei ţări să fie evaluate în
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privinţa favorabilităţii lor la diferite niveluri de imputuri pentru diferite tipuri de
folosire a terenurilor din agricultură, silvicultură etc.
Domnul deputat Marian Ianculescu - Prin instituţiile de specialitate, oficiile
de studii pedologice şi agroclimatice, respectiv Institutul de Cercetări pentru
Pedologie şi Agrochimie Bucureşti şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
se asigură fundamentarea sistemului naţional şi judeţean de supraveghere, evaluare
şi prognoză şi avertizare cu privire la starea solurilor cu destinaţie agricolă şi
forestieră, care să fie cuprins în sistemul de monitorizare integrală a mediului.
Sunt necesare unele măsuri de natură tehnică dar şi organizatorică pentru a aduce
această activitate la nivelul cerut de exigenţele perioadei în care trăim.
Domnul deputat Marinache Vişinescu - Are câteva observaţii în legătură cu
unele neconcordanţe, dar consideră legea necesară.
Domnul deputat Atilla Kelemen - Toţi colegii care au luat cuvântul au arătat
importanţa legii. Cred că se greşeşte atunci când se afirmă că, fiind o lege tehnică,
nu se poate interveni prea mult pe textul propus.
Dar legea nu se face doar pentru un an şi nu putem exclude alte institute
care ar putea apărea în perioada următoare, de la executarea unor lucrări în acest
domeniu. Să lăsăm deschisă o portiţă şi pentru alte institute care ar putea fi
acreditate.
Domnul deputat Ionel Adrian - Toţi sunt în concordanţă cu actuala
ordonanţă. În următorii 10 ani să readucem situaţia măcar la nivelul la care era
acum 10 ani. Nu mai există specialişti în domeniu şi nici aparatura necesară. Să ne
gândim la utilizarea laboratoarelor şi la formarea de specialişti.
Domnul deputat Ion Bozgă - Se poate face dotarea corespunzătoare cu
fonduri de la Banca Mondială sau PHARE. Trebuie manifestat interes pentru
întocmirea unor proiecte bune.
Domnul deputat Alexandru Pereş - Întrebarea pe care o am este: această
îngrădire privind încredinţarea directă trebuie analizată şi găsită soluţia cea mai
bună. Sumele alocate să fie utilizate pentru întocmirea studiilor, nu pentru plata
aparaturii.
Domnul deputat Ioan Bâldea - Care este ultima evaluare care s-a făcut în
România? Pe când apreciaţi o hartă în domeniu cu ultimile date?
În continuare, domnul deputat Mihai Nicolescu propune să se treacă la
analizarea textului de lege pe articole şi să se prezinte amendamente acolo unde
este cazul.
În timpul dezbaterilor s-au prezentat amendamente care se regăsesc în
raportul întocmit la acest proiect de lege.
Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-a înregistrat o
abţinere.
Lucrările în şedinţă au continuat în data de 10.04.2002, începând cu orele
00
15 când s-a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.21/2002 privind acordarea unor facilităţi furnizorilor de
îngrăşăminte chimice, pesticide, seminţe şi material săditor certificate.
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Lucările au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu,
vicepreşedintele Comisiei care anunţă că la lucrări participă:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor,
- Domnul Florin Pleavă - Şef serviciu în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.
Domnul deputat Mihai Nicolescu - Arată că în ultimii doi ani agricultura a
înregistrat pierderi importante de recoltă, de 40-50%, prin nefertilizarea cu
îngrăşăminte chimice, neaplicarea tratamentelor fitosanitare la culturi, nefolosirea
la înfiinţarea culturilor a seminţelor cu o valoare biologică ridicată şi necultivarea
în totalitate a suprafeţei arabile. În perioada care se scurge de la livrarea
îngrăşămintelor chimice, pesticidelor, seminţelor şi materialului săditor certificate
şi până la încasarea contravalorii acestora se crează în bugetul agenţilor economici
un gol de mijloace circulante, ca urmare a plăţii taxei pe valoarea adăugată la
livrarea acestora, care se restituie după 3-4 luni sau chiar mai mult. Pentru a se
evita blocarea surselor financiare utilizabile în scop productiv, se propune ca taxa
pe valoarea adăugată aferentă produselor livrate să fie achitate la bugetul de stat la
termenele scadente, prevăzute în contractele încheiate de respectivii furnizori cu
cultivatorii.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
Proiectul de lege a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma
prezentată de Senat.

p.Preşedinte,

Secretar,

Mihai NICOLESCU

Victor NEAGU
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