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Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 21.05.2002, începând cu
orele 1500 ºi 22.05.2002, începând cu orele 930.

Ordinea de zi a fost urmãtoarea:
Marþi 21.05.2002, ora 1500:
1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind trecerea unor

terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraþia
Patrimoniului Protocolului de Stat" (sesizare în fond - PL 4/2002).

Miercuri 22.05.2002, ora 930:
1. Analiza stãrii lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare în agricultura

României:
a) programul de irigaþii pentru anii 2001 ºi 2002;
b) gradul de realizare a programului de irigaþii pentru anii 2001 ºi

2002;
c) fondurile consumate din bugetul de stat al Ministerului Agriculturii,

Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru anii 2001 ºi 2002 ºi efectul lor
asupra performanþei din agriculturã;

d) mãsurile luate pentru reabilitarea ºi modernizarea sistemelor de
irigaþii;

e) modul de adaptare a sistemelor de irigaþii în funcþie de evoluþia
noilor forme de exploataþii agricole.

La dezbateri în data de 21.05.2002 au fost prezenþi toþi cei 32 de deputaþi
membri ai comisiei, iar în data de 22.05.2002 a absentat domnul deputat Cãtãlin
Micula, plecat în delegaþie externã.

ªedinþele au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei, care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a informat cã din partea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor participã domnul Ovidiu
Ionescu, Secretar de Stat.

În continuare se trece la dezbateri generale pe marginea proiectului de
lege aflat pe ordinea de zi.

Domnul deputat Marian Ianculescu - aratã cã Administraþia
Protocolului de Stat a administrat Pãdurea Scroviºtea printr-o structurã silvicã.
Este justificatã solicitarea Guvernului. La ora actualã Regia Naþionalã a Pãdurilor
este singura care administreazã pãduri. Este corect ca noi, comisia, sã ne dãm
acordul.
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Domnul deputat Dorel Crãciun - Nu vãd vreo disfuncþionalitate în acest
caz. Sunt de acord cu proiectul de lege.

Domnul deputat ªtefan Popescu Bejat - Este vorba în acest proiect de
lege de douã derogãri, una de la prevederile articolului 10 din Legea nr.26/1996 -
Codul silvic ºi alta de la prevederile art.3 alin.(3) ºi art.4 din Legea fondului
cinegetic ºi a protecþiei vânatului, nr. 103/1996. De ce dupã 1990, s-a revenit ºi s-
a înlãturat vechea formã ?  Creem excepþie de la legile de bazã, o derogare în
avantajul celor de la putere. Dacã în Delta Dunãrii avem o excepþie nefericitã, de
ce sã facem aceastã excepþie din moment ce pãdurile sunt administrate de un
agent economic, Regia Naþionalã a Pãdurilor ? De ce se fac mereu excepþii, încât
excepþiile devin regulã ? Partidul Democrat nu va fi de acord.

Domnul deputat Alexandru Pereº - Am o completare la ceea ce a
susþinut domnul deputat Popescu Bejat. Nu înþeleg, dacã am greºit douã legi
organice, de ce nu modificãm articolele menþionate în aceste acte normative ºi
trebuie sã creem alta ?

Domnul deputat Ludovic Mardari - Am rãmas surprins cã domnul
deputat Marian Ianculescu ºi-a schimbat pãrerea despre administrarea pãdurilor.
Se creeazã un precedent ºi atunci este posibil ca ºi în alte zone sã se solicite
aceeaºi problemã. Noi nu vom vota aceastã iniþiativã legislativã.

Domnul deputat Octavian Sadici - Mã surprinde un lucru: doar
Scroviºtea este reprezentativã ? Nici Camera Deputaþilor ºi nici Senatul nu ºtim
unde este Scroviºtea. ªtim doar cã aici s-a desfãºurat o parte din Operaþiunea
Þigareta. Nu vãd de ce peste 2.600 ha de pãdure pot fi administrate mai bine de
Regia Autonomã "Administraþia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Domnul deputat Marinache Viºinescu - Fondul problemei este altul:
legea vine cu o justificare, se vrea ca pe aceastã zonã sã nu mai intre nimeni, nici
pe probleme silvice, nici pe probleme cinegetice. Aici se aflã Palatul Scroviºtea,
se doreºte ca zona sã fie izolatã, sã se asigure aceste proprietãþi prin sistemul de
protocol. N-am nimic împotriva proprietãþii private, dar sã se respecte legea.

Domnul deputat Victor Neagu - Aº dori sã precizez cã întotdeauna zona
aceasta a fost izolatã ºi protejatã. În afarã de câteva cãprioare, fazani, iepuri, nu
se aflã aici altceva. Aici nu se aflã o valoare cinegeticã deosebitã.  De asemenea,
Palatul Scroviºtea nu este al Regelui Mihai. Zona a fost utilizatã pentru primiri,
pentru reprezentare.  Dumneavoastrã o sã votaþi aºa cum doriþi, dar eu vã spun cã
este bine ca zona sã rãmânã în administrare aºa cum propune acest proiect de
lege.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Aº dori sã ne debarasãm de obsesia
suspectãrii oricãrei acþiuni sau a oricãrei iniþiative legislative. Scroviºtea a fost
întotdeauna în patrimoniul public, destinat reprezentãrii.

Proiectul de astãzi face referire la douã legi organice. Aceastã  zonã
rãmâne în domeniul public, indiferent de cine va fi la conducerea þãrii. De ce se
cere aceastã derogare ? În 1996 când s-a elaborat Legea nr.26 rãmãsese ca
aceastã suprafaþã sã fie la Regia Naþionalã a Pãdurilor. Atunci a fost o scãpare.
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Având în vedere caracterul de reprezentare, trebuia sã acþionãm atunci. Prin
aceastã lege se face o revenire la normalitate.

Domnul deputat Ioan Bâldea - Apreciez ca fiind pertinente ºi
fundamentate discuþiile purtate de ambele pãrþi care s-au exprimat aici. Nu se
poate imputa  ceva, observaþiile sunt foarte corecte. Sunt douã acte normative pe
care noi le modificãm. În general toate luãrile de poziþie le-am precizat ca atare.
Trebuie luat în calcul ºi gradul de stabilitate al Regiei Autonome "Administraþia
Patrimoniului Protocolului de Stat" în comparaþie cu Regia Naþionalã a Pãdurilor.
În cadrul acestei regii au apãrut probleme, care nu ºtiu cum au fost rezolvate.
Propun sã trecem la dezbateri pe articole.

Domnul deputat Octavian Sadici - propune respingerea proiectului de
lege. Supusã la vot propunerea a fost respinsã, întrucât a întrunit doar 7 voturi
pentru.

Pe ansamblu, legea a fost votatã cu 12 voturi pentru, 7 voturi contra ºi 1
abþinere.

Lucrãrile în ºedinþã au continuat în ziua de 22.05.2002 cu ordinea de zi
stabilitã.

ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a anunþat cã participã ca invitat
domnul Valentin Apostol, director al Societãþii Naþionale "Îmbunãtãþiri Funciare"
S.A.

Domnul director Valentin Apostol prezintã în continuare o informare
amplã în legãturã cu situaþia lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare în agricultura
României în anii 2001 ºi 2002, precum ºi date cu privire la Programul de irigaþii
pentru anii 2001 ºi 2002 ºi gradul de realizare a programului.

O informare scrisã în acest sens a fost distribuitã ºi membrilor Comisiei
pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice.

Dupã prezentarea în detaliu a situaþiei la acest moment se trece la
dezbateri.

Domnul deputat Ion ªtefan - Doresc ca expunerea domnului director
general sã fie prezentatã în scris. Din pãcate, se irigã foarte puþin. Nu sunt aripi
de ploaie, nu sunt coloane etc. Orezãriile din judeþul Brãila sunt puse într-o
situaþie dificilã, pentru cã sistemele sunt bune pânã la canal, în rest nimic. Totul
este distrus. Ne intereseazã dacã se face ceva în domeniul modernizãrii în
sectorul irigaþiilor ?

Doamna deputat Elena Naum - Am avut sprijin în judeþul Constanþa.
Staþia de pompare de la Poiana este într-o situaþie anormalã, mai ales cã se aflã
într-o zonã legumicolã. Este posibil ca ea sã încapã de mâna cuiva care sã o
foloseascã în regim de monopol.

Domnul deputat Dan Rasovan - S-a irigat foarte puþin. Sã se cumpere
din banii repartizaþi echipamente de udare pe care sã le închiriaþi diverºilor
beneficiari. Ce s-a întâmplat cu cele 100 milioane dolari de pe timpul ministrului
Ioan Mureºan.
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Domnul deputat Nicu Mircea Toader - întreabã dacã sumele prevãzute
sunt suficiente pentru finalizarea lucrãrilor din judeþul Galaþi ?

Domnul deputat ªtefan Popescu Bejat - Am fost în judeþele Dolj ºi
Mehedinþi unde aveþi instalaþii de irigat. Ce perspective sunt pentru ca ele sã
funcþioneze ?

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Vã rog sã-mi permiteþi sã spun
câteva lucruri. Câte asociaþii de utilizatori de apã sunt înfiinþate ? Care sunt cele
mai sigure sisteme de irigaþii ? Cum se gândeºte de cãtre Societatea Naþionalã
realizarea acestor sisteme de irigaþii în condiþiile în care apa devine o problemã,
iar proprietãþile se divizeazã ? Aþi avut o discuþie în legãturã cu aspectul cã avem
500.000 ha pregãtite pentru irigat ºi irigãm aproximativ 75.000 ha ? Au oamenii
bani pentru irigaþii ?

Domnul deputat Ioan Bâldea - Am semnale cã Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor percuteazã foarte serios la problemele pe care noi le
ridicãm în comisie. Contactul cu acest colectiv de specialiºti se dovedeºte benefic
pentru dumneavoastrã. Mã intereseazã dacã în acest moment aveþi un program de
privatizare în domeniu ºi ce presupune el. În activitatea de modernizare aveþi
contracte de colaborare cu societãþi de profil ? De asemenea, am vrea sã ºtim care
este relaþia financiarã a Societãþii Naþionale de Îmbunãtãþiri Funciare cu bugetul
statului ?

În continuare domnul director Valentin Apostol rãspunde la întrebãrile
formulate în timpul dezbaterilor.

Domnul deputat Ioan Bâldea  - În încheierea dezbaterilor aº vrea sã
considerãm benefic aceastã întâlnire. Solicitãrile dumneavoastrã mi se par
corecte ºi stringente, iar împreunã cu întreaga comisie sã încercãm sã gãsim cele
mai bune soluþii în domeniul analizat astãzi.

Preºedinte,   Secretar,

          Ioan BÂLDEA           Victor NEAGU


