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PROCES VERBAL
al ºedinþelor Comisiei din zilele de 28.05.2002
ºi 29.05.2002
Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 28.05.2002 ºi 29.05.2002,
începând cu orele 1500, având la ordinea de zi urmãtoarele:
1. Dezbaterea ºi avizarea 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 (sesizare în fond - PL 180/2002).
La dezbateri în data de 28.05.2002 au fost prezenþi toþi cei 32 deputaþi
membri ai comisiei.
Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a anunþat cã participã ca invitaþi:
- domnul Gheorghe Predilã - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor:
- domnul Marin Durac - Director General al Agenþiei Domeniilor Statului;
- domnul Cãtãlin Sandu - Director Direcþia Juridicã a Agenþiei Domeniilor
Statului.
În continuare domnul deputat Ioan Bâldea informeazã membrii comisiei cã
în perioada care a trecut de la precedenta analizã a proiectului de lege luat ºi azi
în dezbatere a purtat discuþii cu conducerea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi a Agenþiei Domeniilor Statului ºi, în interesul
clarificãrii unor probleme a cerut o informare detaliatã cu stadiul actual în care se
aflã procesul de privatizare coordonat de Agenþia Domeniilor Statului. În urma
acestor solicitãri s-a primit o informare destul de detaliatã, care rãspunde tuturor
întrebãrilor formulate de conducerea Comisiei pentru agriculturã, silviculturã,
industrie alimentarã ºi servicii specifice ºi mulþumeºte conducerii Agenþiei
Domeniilor Statului ºi reprezentanþilor Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor pentru aceasta. Câte un dosar cuprinzând aceastã problematicã a fost
înaintat fiecãrei formaþiuni politice care are reprezentanþi în Comisia pentru
agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice.
Stadiul actual al procesului de privatizare demonstreazã cã cei care
rãspund de aceastã activitate se confruntã cu o multitudine de probleme ºi roagã
colegii sã-ºi prezinte punctele de vedere în legãturã cu subiectul aflat pe ordinea
de zi.

Doamna deputat Liana Naum - Întreabã câþi membri intrã în componenþa
actualã a Consiliului de Administraþie al Agenþiei Domeniilor Statului. Afirmã cã
în judeþul Constanþa, pe care îl reprezintã, au fost întocmite ºi înaintate cãtre
Agenþia Domeniilor Statului un numãr de dosare pentru atribuirea, în condiþiile
legii, a unor adãposturi pentru creºterea animalelor. A trecut mai mult de o lunã
de când aceste dosare stau blocate undeva ºi nu se mai întâmplã nimic. Care sunt
cauzele ?
Domnul deputat Marinache Viºinescu - Sperã ca noua conducere va
contribui la rezolvarea multor probleme cu care se confruntã Agenþia Domeniilor
Statului. Între acestea se aflã ºi chestiunile legate de personalul existent care,
pentru a asigura încadrarea într-un anumit termen, ar trebui redimensionat, pentru
a se reuºi o cuprindere realã a întregii problematici. De asemenea, constatã cã în
informarea trimisã de Agenþia Domeniilor Statului judeþul Ialomiþa nu figureazã
cã are pãmânt la Agenþia Domeniilor Statului ºi doreºte precizãri în acest sens.
Domnul deputat Ludovic Mardari - Data trecutã, când domnul director
general Cristian Candet a prezentat situaþia, s-a plâns cã procesul de privatizare
merge cam greu. Când i-am cerut sã-mi dea situaþia, a durat cam mult pânã am
primit datele solicitate, ceea ce aratã cã nu existã suficientã transparenþã în
activitatea de acolo. Degeaba te plângi cã privatizarea merge greoi, dacã nu
existã suficientã transparenþã, ceea ce ne duce cu gândul ºi la anumite interese
care întârzie, tãrãgãneazã acest proces.
Domnul deputat Atilla Kelemen - ªi eu mã refer la lucruri mai generale
decât cele cuprinse în proiectul de lege pe care noi îl avem pe masã. Mulþi
constatã cã se lucreazã cam greu cu Agenþia Domeniilor Statului, unde ar trebui
sã existe mai multã înþelegere. Trebuie sã colaborãm mai intens. Reducerile de
personal sã fie fãcute atunci când problemele sunt rezolvate.
Acum cred cã chiar ar mai trebui angajaþi oameni pentru cã trebuie sã
meargã bine.
Domnul deputat Petre Posea - face câteva observaþii. Ar fi bine ca domnul
director general sã înveþe din greºelile predecesorilor. S-ar putea ca peste câteva
luni conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor sã ne prezinte
alt director general. Vã doresc putere de muncã ºi receptivitate.
Domnul deputat Mihai Nicolescu - Ureazã succes în activitate noii
conduceri a Agenþiei Domeniilor Statului. Misiunea actualei conduceri este foarte
dificilã, având în vedere cã a fost destul de greu sã se privatizeze ºi unitãþile care
erau într-o situaþie mai favorabilã.
Trebuie fãcutã faþã lipsei de atractivitate ºi de fonduri, de resurse.
Greutãþile mari s-au înregistrat ºi în recuperarea redevenþelor. Va trebui sã se
realizeze o evidenþã clarã, pentru cã încã sunt probleme. Sã se foloseascã în
perioada urmãtoare ºi cadrele din teritoriu pentru a se realiza o evidenþã corectã ºi
utilã.
Pentru realizarea obiectivelor viitoare sã se aibã în vedere personalul pe
care se bazeazã Agenþia Domeniilor Statului, pentru cã se pare este nevoie de
întãrirea colectivului actual cu alþi specialiºti. Modificãrile ºi completãrile
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propuse urmãresc accelerarea procesului de privatizare prin reducerea termenelor
procedurale, restructurarea societãþilor comerciale în scopul prezervãrii
viabilitãþii acestora ºi sporirii atractivitãþii obiectivelor supuse procesului de
privatizare - concesionare, precum ºi acordarea de condiþii favorizante pentru
utilizarea activelor aflate în stadii avansate de degradare ºi care nu mai prezintã
interes pentru societãþile comerciale care au patrimoniu.
Este necesarã ºi asigurarea transparenþei de care s-a vorbit, dacã vrem sã
înlãturãm din activitatea de aici suspiciuni care planeazã.
Domnul deputat Ioan Bâldea - Vã rog sã-mi permiteþi sã sintetizez în
câteva fraze ceea ce aº vrea sã spun. Concluzia pe care am tras-o este cã atunci
când relaþiile se bazeazã pe colaborare ºi respect treaba merge bine. Activitatea
pe care a desfãºurat-o ºi pe care mai are sã o desfãºoare Agenþia Domeniilor
Statului este extraordinar de dificilã, iar modul în care se desfãºoarã activitatea
aratã cã munca în agriculturã este foarte grea.
Toate nerealizãrile ºi neîncadrarea în termene se datoreazã doar Agenþiei
Domeniilor Statului. Greutãþile mari apar acolo, la confluenþa a douã ministere.
Aº vrea sã vã semnalez cã în materialele trimise apar ºi unele inadvertenþe. Am
înþeles cã s-a dispus o nouã etapã de inventariere. Eu sper cã se va rezolva în timp
aceastã problemã.
Din calcule rezultã cã aproximativ 800.000 ha va fi suprafaþa pe care statul
sã o pãstreze prin Agenþia Domeniilor Statului.
În continuare domnul Marian Durac, director general mulþumeºte
membrilor comisiei pentru aprecierile ºi observaþiile fãcute ºi rãspunde punctual
întrebãrilor care i-au fost adresate pe parcursul ºedinþei.
Lucrãrile au fost reluate în ºedinþa în ziua de 29.05.2002, începând cu orele
00
15 , cu dezbaterea pe articole a proiectului de lege.
ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei care anunþã ordinea de zi ºi prezintã modalitatea de lucru.
La ºedinþã participã toþi cei 32 deputaþi, membri ai comisiei.
În timpul dezbaterilor au fost aduse unele amendamente care se regãsesc în
raportul întocmit la acest proiect de lege.
Pe ansamblu legea a fost votatã cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivã ºi o
abþinere.
PREªEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Victor NEAGU
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