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PROCES VERBAL
al ºedinþelor Comisiei din zilele de 23.04.2002
ºi 24.04.2002
Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 23.04.2002, începând cu
orele 1200 ºi 24.04.2002, începând cu orele 930.
Ordinea de zi a fost urmãtoarea:
Marþi 23.04.2002:
1. Analiza situaþiei din sectorul creºterii cailor de rasã.
Miercuri 24.04.2002:
2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea ºi completarea
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin
în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu
destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului (- PL
180/2002)
La dezbateri în data de 23.04.2002 au fost prezenþi toþi cei 32 de deputaþi
membri ai comisiei, iar în data de 24.04.2002 au absentat domnii deputaþi Marian
Ianculescu ºi Adrian Ionel, fiind în delegaþie externã.
Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
comisiei care a prezentat ordinea de zi a ºedinþei ºi a anunþat cã participã ca
invitaþi:
- Domnul Marian Ciocianu - Consilier al Ministrului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
- Domnul Lucian Blaga - Director general al Societãþii Naþionale Cai de
Rasã S.A.;
- Doamna Mihaela Cojocea - Director economic al Societãþii Naþionale Cai
de Rasã S.A;
- Domnul Ion Dulugeac - Preºedinte al Societãþii Naþionale de Încurajare a
Creºterii Cailor de Rasã în România.
Dupã aprobarea ordinii de zi, preºedintele Comisiei, domnul deputat Ioan
Bâldea, spune cã în biroul comisiei s-a hotãrât ca, în urma unei scrisori adresate
de Societatea Naþionalã de Încurajare a Creºterii Cailor de Rasã în România
Parlamentului României, problemele apãrute în acest domeniu al zootehniei
româneºti sã facã obiectul unei analize în cadrul Comisiei pentru agriculturã,
silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice a Camerei Deputaþilor.

Discuþiile purtate vor fi unele de informare, pentru a-i putea sprijini pentru
revigorarea acestui sector, în care scop se vor elabora unele acte normative.
În continuare se dã cuvântul invitaþilor pentru a prezenta punctele de
vedere ale unitãþilor pe care le reprezintã.
Domnul Dulugeac - Doresc sã vã aduc la cunoºtinþã indiferenþa cu care
Guvernul ºi Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor trateazã un
domeniu important, cel privind regimul creºterii cabalinelor din sectorul privat în
România.
Din 1990 ºi pânã în prezent în România au fost create peste 50 de herghelii
particulare unde, pe banii proprii, diferiþi iubitori ai cailor se preocupã de
creºterea ºi reproducerea raselor pure.
În Uniunea Europeanã sunt 17 directive care se aplicã ºi care trebuie
adoptate ºi la legislaþia româneascã. De asemenea, în þãrile Uniunii Europeane
aceste directive se aplicã, ele sunt respectate, iar crescãtorii particulari au aceleaºi
condiþii ºi drepturi ca proprietarii de stat.
Þin sã amintesc faptul cã specialiºtii definesc patrimoniul genetic naþional
ca fiind totalitatea animalelor de mare valoare geneticã pe care o þarã le deþine,
deci atât din proprietatea statului, cât ºi din proprietatea privatã.
Prin dezinteresul celor de la S.N.Cai de Rasã, tolerat de conducerea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, patrimoniul genetic al
României este numai cel format din efectivul de cai ai statului. Pentru aceasta
statul plãteºte de la buget circa 60-80 miliarde lei anual pentru hrana acestor cai
ºi pot afirma cã în proporþie de 60% acest efectiv nu trece criteriile de selecþie,
dacã aceste criterii ar fi fãcute de o comisiei naþionalã, formatã din reprezentanþi
ai principalelor instituþii cu atribuþii în domeniu.
Societatea Naþionalã Cai de Rasã procedeazã într-un mod subiectiv, fãcând
clasãrile prin comisii compuse din angajaþii sãi, asistaþi de un reprezentant
judeþean, clasãri fãcute anual la propriile cabaline.
Actele normative aflate în vigoare în acest moment stipuleazã cã
patrimoniul genetic naþional este finanþat de stat numai pentru caii proprietate
publicã a statului ºi astfel proprietarii particulari, care au cai de înaltã clasã
biologicã pentru patrimoniu sunt neglijaþi.
Întreb care este criteriul de a exclude proprietarii particulari de la actul
finanþãrii creºterii cailor de rasã în cadrul patrimoniului genetic naþional pe care
directivele Uniunii Europeane îl definesc drept totalitatea populaþiilor de cabaline
de înaltã valoare geneticã.
De asemenea, întreb când vom pune în circulaþie "Paºaportul calului",
document obligatoriu la deplasarea cailor în Europa ºi în lume, începând cu 1
ianuarie 1998, conform Directivei 93/623/Consiliul Comunitãþii Europene în
baza dispoziþiilor emise prin Directiva 90/426/Consiliul Comunitãþii Europene .
Acest document trebuie eliberat de autoritatea de creºtere la naºterea produsului.
Noi rugãm sã se facã reparaþiile urgente ºi sã fie ridicate discriminãrile impuse
proprietarilor ºi crescãtorilor de cai de rasã particulari în raport cu cei de la stat.
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Domnul Lucian Blaga - Director general al Societãþii Naþionale Cai de
Rasã - Problemele ridicate aici sunt în mare parte reale. Aºteptãm punctul de
vedere al Domeniilor Statului. Primãria Ploieºti doreºte sã facã din Hipodromul
Ploieºti unul de nivel european. Dacã în Bucureºti ar exista un hipodrom atunci
nivelul curselor hipice ar creºte mult ºi ar creºte ºi nivelul cotelor la care se
parizazã. În þãrile din vest, principalele obiective sunt hipodroamele. Jocul numai
la un hipodrom sau doar la câteva agenþii nu aduce sumele necesare. Trebuie ca o
parte din cursele hipice sã se transmitã pe televiziuni.
Societatea Naþionalã Cai de Rasã deþine cai din 13 rase, are rolul stabilit,
sã menþinã rasele pure ºi este important pentru menþinerea patrimoniului genetic
naþional. Societatea deþine 9804 ha terenuri cultivate din care 6000 ha sunt teren
arabil, pentru obþinerea de furaje. Situaþia nu este prea bunã, pentru cã lucrãm cu
utilaje de dinainte de 1990. Cu toate aceste neajunsuri activitatea se redreseazã,
chiar dacã statul nu poate face un efort financiar prea mare. Dacã în 1990
efectivele erau mai mari, ele s-au redus la 2060 capete, pentru a face faþã
cheltuielilor. Statul vine ºi în ajutorul ameliorãrii efectivelor de cabaline aflate la
deþinãtorii particulari, din încredinþarea armãsarilor de montã publicã. Existã în
anumite zone ale þãrii populaþii de cai care seamãnã cu exemplarele care i-au
însãmânþat, iar aceastã activitate este suportatã de stat.
În prezent se urmãreºte reorganizarea întregii activitãþi. Se urmãreºte, de
asemenea, actualizarea ºi perfecþionarea legislaþiei în domeniu. Problema
paºaportului pentru caii de performanþã este rezolvatã. S-a emis Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr.33/2000 prin care se recunoaºte dreptul de a creºte cai
de rasã ºi particularilor. Cred cã este necesarã elaborarea unei legi a calului. Un
pericol îl reprezintã anemia infecþionasã pentru combaterea cãreia trebuie sã se ia
mãsuri serioase. În viitor se va înfiinþa o nouã societate. Statul urmeazã sã
rãmânã cu un nucleu de aproximativ 1000 de cai, din care 320 armãsari ºi 680
iepe. Urmeazã ca toate acestea sã se aprobe de Guvern.
Domnul Marian Cioceanu - Consilier al ministrului agriculturii - Doresc sã
vorbesc în calitate de reprezentant în consiliul de administraþie al Societãþii
Naþionale Cai de Rasã. Aceastã unitate deþine efectivele anunþate, iar la
crescãtorii particulari nu existã mai mult de 1000 de exemplare la nivel naþional.
Anemia infecþioasã este foarte periculoasã ºi pentru eradicarea ei trebuie luate
mãsuri foarte hotãrâte. Existã legea zootehniei care este cuprinzãtoare ºi nu poate
spune cineva cã nu este destul de bine structuratã. Trebuie un cadru legislativ
care sã permitã exprimarea valorilor în acest domeniu. În anul trecut Societatea
Naþionalã Cai de Rasã a închis activitatea ºi cu un profit de aproximativ 4
miliarde de lei.
Domnul deputat Dan Rasovan - Mã bucur cã particip la aceastã discuþie ºi
vreau sã vã întreb mai multe lucruri, din care sã ne dãm seama de situaþie. S-a
afirmat cã 10% din efectivele Societãþii Naþionale Cai de Rasã este fond genetic
ºi atunci este foarte puþin. În Caraº Severin nu s-a simþit nimic în sprijinul
proprietarilor de cai. S-au comis abuzuri în activitatea societãþii. S-au produs
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pierderi. S-au vândut exemplare de cai de rasã cu preþuri sub valoarea lor realã, în
Ungaria. Neajunsurile pe care presa le-a semnalat aratã cã arieratele au o
explicaþie în proasta gestionare a situaþiei. În toatã lumea prin vânzarea de cai de
rasã se câºtigã bani. De ce tocmai în România aceastã activitate nu merge ! Dacã
hipodromul este o afacere atât de rentabilã de ce nu se face ºi în România ?
Domnul deputat Sergius Sbârcea - Este o lipsã de informare. Dacã vrem sã
susþinem ideea cailor de rasã este obligatoriu sã intrãm în judeþe cu informãri
exacte.
Sã începem cu informarea populaþiei care este stadiul de întreþinere la cele
17 unitãþi. Anemia infecþioasã trebuie tratatã ca o problemã foarte importantã ºi
sã gãsim mijloacele de a stopa aceastã boalã. De ce s-au vândut cele mai
valoroase exemplare de cai ? Sunt de acord cu clarificarea problemelor legate de
subvenþionarea acestei activitãþi.
Domnul deputat Ion Bozgã - De ce am intervenit ? Personal sunt convins
cã domnul Duluceac are dreptate. Ar fi necesar ca problematica sã fie prezentatã
ºi în analize în detaliu. Bugetul care vine pentru 2003 trebuie construit pe
argumente. Trebuie sã fim foarte atenþi în ce priveºte creºterea calului. Dacã
animalele de valoare geneticã vor fi decimate de anemia infecþionasã ?
Rugãmintea mea - în prima sedinþã sã se vinã cu detalii.
Doamna deputat Liana Naum - Întreabã ce perspective existã pentru
Herghelia Mangalia ?
Domnul deputat Petre Posea - Care este situaþia cu crescãtoriile de cai de la
Cislãu ºi Ruºeþu ?
Domnul deputat Octavian Sadici - Se spunea cã nu este nevoie de o lege a
cabalinelor. Eu cred cã da, pentru cã este un domeniu mai special. Legat de
proprietatea privatã ºi de stat - depozitele vor asigura necesarul ºi pentru
crescãtorii privaþi.
Domnul deputat Mihai Nicolescu - Este o problemã deosebit de
importantã. În ierarhizarea pe rasã ºi animal este necesarã o evidenþiere în funcþie
de valoare, indiferent dacã aparþine domeniului privat sau de stat. Cei care merg
la performanþã trebuie sã fie trataþi pe mãsurã. Trebuie þinutã ºi o evidenþã foarte
strictã, clarã a exemplarelor valoroase ºi o evidenþã la fel de precisã a miºcãrii
lor. Este posibil sã se menþinã ºi o situaþie neclarã, sã existe o nebuloasã, pentru
cã a existat ºi tendinþa de a diminua valoarea unor exemplare pentru a putea eluda
problema finanþelor. Vrem sã impunem, pe o structurã de rase, a clasificare a
exemplarelor existente. Trebuie avut în vedere, luat în considerare ºi faptul cã un
numãr însemnat de animale pot fi utilizate pentru producþia de carne. Sã reþinem
exemplarele valoroase printr-o selecþie riguroasã. Sã se asigure ºi posibilitatea de
realizare a unei furajãri raþionale. Nu putem vorbi de un cal performant în
condiþiile în care furajarea nu este cea mai bunã. În acest caz, condiþiile de teren
pe care le are Societatea Naþionalã Cai de Rasã trebuie valorificate în interesul
îmbunãtãþirii hrãnirii animalelor. Avem foarte multe lucruri de fãcut. Este bine ca
aceste lucruri sã iasã în evidenþã. Dacã se promoveazã legislaþia care sã susþinã
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problema ºi rezultatele vor fi bune. Sã continuãm legãtura cu ministerul. Calul
este mult prea aproape de sufletul omului. Vã vom solicita mai multe pentru ca
împreunã sã rezolvãm problemele.
Domnul Marian Cioceanu - Consilier al ministrului - Dacã analizãm
situaþia în detaliu vreau sã precizez cã s-au exportat anul trecut animale în valoare
de aproximativ 50 milioane de dolari. Activitatea este rentabilã pentru cã cele 50
de miliarde lei pentru buget reprezintã o cheltuialã de sub 2 milioane de dolari.
Trebuie doar sã ne organizãm mai bine activitatea. Se pot rezolva ºi problemele
cu anemia infecþioasã, care poate decima efectivele.
În continuare, domnul Lucian Blaga, Director general al Societãþii
Naþionale Cai de Rasã rãspunde la întrebãrile formulate de membrii comisiei pe
parcursul dezbaterilor.
Domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei - Nu vreau sã trag
concluzii. Am reþinut din discuþii câteva dintre problemele cele mai importante.
Unul dintre aspecte se referã la interesul protejãrii fondului genetic naþional. apoi
este necesarã eliminarea discriminãrii pe bazã de performanþã. Sã se facã o
clasificare a valorilor pe þarã, iar fondurile sã se aloce în funcþie de performanþa
fiecãruia. Discuþia care s-a purtat aici despre anemia infecþioasã a fost reþinutã ºi
din acest moment noi ne considerãm sesizaþi cu aceastã problemã. Unitãþile care
sunt cu totul ºi cu totul speciale sã fie constituite ca unitãþi de fond genetic. Vom
încerca sã monitorizãm toate problemele care se discutã în comisie, dar este
necesar ºi o mai bunã legãturã cu Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor ale cãrui documente avem pretenþia sã le cunoaºtem în mai mare
mãsurã.
Lucrãrile în ºedinþã au continuat în ziua de 24.04.2002 cu începere de la
orele 930 ºi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele comisiei,
care anunþã cã la dezbateri participã domnul Gheorghe Predilã, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi domnul Cristian Candet,
director general al A.D.S.
Dupã aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbateri generale.
Domnul Gheorghe Predilã - Menþioneazã cã la începutul anului 2001 a fost
aprobatã în Parlament Legea nr. 268/2001 privind prizativarea societãþilor
comerciale ce deþin în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a
statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului. Acest
act normativ stabileºte cadrul juridic pentru privatizarea societãþilor comerciale
din domeniul agriculturii, administrarea acestor societãþi pânã la privatizare,
precum ºi regimul juridic al concesiunii sau arendãrii terenurilor cu destinaþie
agricolã, proprietate publicã ºi privatã a statului.
În aplicarea prevederilor Legii nr.268/2001 au apãrut dificultãþi din cauza
interpretãrii diferite a dispoziþiilor ei, unele fiind echivoce, datoritã lipsei
reglementãrilor unor situaþii, cum ar fi regimul arendei, precum ºi din cauza unor
greºeli de redactare fãcute la momentul elaborãrii legii, care nu sunt în acord cu
normele legale în vigoare ºi cu instituþii ºi principii de drept. Mai sunt ºi alte
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aspecte care nu au putut fi prevãzute la elaborarea legii ºi toate acestea
îngreuneazã procesul de privatizare.
Domnul Cristian Candet, director general al A.D.S. aratã cã sunt multe
situaþii în care greutãþile apãrute întârzie privatizarea. În practicã apar probleme
speciale, deoarece, în actuala reglementare, în urma procedurilor de privatizare concesionare, se încheie douã contracte. Unul de vânzare-cumpãrare de acþiuni ºi
celãlalt de concesiune. Contractul de concesiune se încheie cu un ofertant
declarat câºtigãtor, cu societatea comercialã ale cãrei acþiuni acesta le-a
cumpãrat. Prin prezentul proiect de lege se propune încheierea unor noi contracte
de concesiune cu societãþile comerciale pe care A.D.S. le are în portofoliu,
contracte de pânã la 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii lor cu încã jumãtate din
termenul iniþial. Este, de asemenea, prevãzutã obligaþia modificãrii cuantumului
revedenþei, al investiþiilor ce trebuie fãcute de concesionari, al obligaþiilor de
mediu, aºa cum ºi le-a asumat cumpãrãtorul prin oferta fãcutã la cumpãrarea
acþiunilor.
Domnul deputat Marinache Viºinescu - Din explicaþii reiese cã doriþi sã
concentraþi suprafeþe, sã grãbiþi privatizarea. Susþin aceastã mãsurã.
Sunt cazuri în care la privatizarea unitãþilor sunt declaraþi câºtigãtori unii ºi
la etapele post-privatizare apar alþi beneficiari, iar salariaþii sunt daþi afarã. Sã
prevedem un articol prin care sã se asigure ºi drepturile celor care au lucrat în
aceste unitãþi.Dacã într-o anumitã perioadã s-au dat salarii compensatorii, lucru
care asigurã o anumitã protecþie, acum nu se mai prevede nimic. Specialiºtii sunt
daþi la o parte. Fãrã specialiºti nu vom face nimic.
Domnul deputat Zoltan Kovacs - Din iune 2001, când a apãrut legea am
crezut cã se va accelera privatizarea. Existau dosare întocmite în acest sens la
unitãþile supuse privatizãrii. totuºi nu s-a întâmplat aºa. Aveþi posibilitatea sã
verificaþi în scurt timp stadiul privatizãrilor.
La ora actualã trebuie schimbat modul de lucru în domeniu, pentru a mai
putea utiliza activele existente în acest moment.
Domnul deputat Petre Posea - În momentul în care am discutat Legea
nr.268/2001 ne-am pus multe speranþe. Completãrile de azi sunt bune, dar mã
îndoiesc cã ele vor rezolva problemele. Nu am fost informaþi cu situaþia în
domeniu. Ceea ce discutãm noi este foarte serios, nu este glumã, ºi sã gãsim cele
mai bune soluþii. Nu ne putem juca cu un segment al agriculturii noastre. Voi fi
de acord cu aceste completãri.
Domnul deputat Dan Rasovan - Propunerile fãcute de Senat sunt mai mult
de naturã tehnicã. Propun sã trecem la dezbateri pe articole pentru a câºtiga timp.
Propun sã ºi încheiem azi dezbaterile.
Domnul deputat Alexandru Pereº - Doresc câteva lãmuriri de la domnul
ministru ºi de la domnul director general. Mi se pare o prevedere periculoasã cea
referitoare la cumpãrarea ºi schimbul de terenuri.

6

Dumneavoastrã, domnule director general, prin redevenþe ºi acþiuni nu
reuºiþi sã strângeþi banii. Sarcina mi se pare periculoasã pentru Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Domnul deputat Gheorghe Valeriu - Pot apãrea prejudicii de imagine dacã
se recurge la schimbul de teren ºi la cumpãrãri. Ceea ce rãmâne la stat trebuie
bine gospodãrit. Asta este treaba A.D.S.
Domnul deputat Mihai Nicolescu - Aº formula o întrebare în primul rând care este suprafaþa aflatã în administrarea A.D.S.? De asemenea, dacã la nivelul
judeþelor avem o situaþie clarã a acestor suprafeþe ? În legãturã cu problemele
care s-au discutat cu privre la cumpãrarea ºi schimbul de teren ºi care în Legea
nr.268/2001 nu au fost incluse trebuie avut în vedere un lucru; în actul de
retrocedare sunt zone ºi unitãþi care rãmân foarte fãrâmiþate. Probabil mãsura este
pentru coagularea suprafeþelor. Schimburile se pot face cu pãmântul pe care l-au
primit. Existã acum plantaþii pe care le-au cumpãrat diverºi cetãþeni, iar pãmântul
nu le aparþine. Dar plantaþia este în mâinile lichidatorului. Sã vedem cum reuºim
sã stipulãm un articol pentru a rezolva diferitele cazuri apãrute pe traseul
privatizãrilor. Sunt foarte multe cazuri în þarã care au situaþii diferite ºi care nu-ºi
gãsesc rezolvarea în actualul cadru legislativ. Legat de propunerile Senatului, le
considerãm pertinente. Este bine, pentru cã sunt câteva interferenþe, sã luãm în
considerare imperfecþiunile ºi sã rezolvãm funcþionalitatea rapidã a Legii
nr.268/2001. Sã gãsim soluþii pentru ca suprafeþele care aparþin ADS sã nu poatã
fi puse în slujba privatizãrii. Sã facem diferenþierea între unitãþile care se
privatizeazã.
Domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei - la ora actualã sunt
douã probleme actuale. Indiferent de ce activitate desfãºurãm, trebuie sã avem
organizat locul de muncã. Toatã lumea vrea sã se rezolve problemele. S-au fãcut
aici referiri la toate aspectele. În calitate de preºedinte al Comisiei propun - dacã
dumneavoastrã consideraþi oportun pentru asigurarea eficienþei dezbaterilor - sã
întocmim o notã de probleme care sã sintetizeze toate aspectele semnalate aici, ºi
pe care sã le putem urmãri în rezolvarea lor.

Preºedinte,

Secretar,

Ioan BÂLDEA

Victor NEAGU
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