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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei în perioada 15.10.2002, 16.10.2002
şi 17.10.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările şedinţelor în zilele de 15.10.2002, 16.10.2002 şi
17.10.2002, cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 15.10.2002, începând cu orele 1200:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea
art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
(sesizare în fond – PL 478/2002).
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru
stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor
imobile ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001
privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate,
destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate (sesizare în fond – PL
479/2002).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dezvoltarea
Sectorului Piscicol în Europa Centrală şi de Est (EUROFISH), adoptat la
Copenhaga la 23 mai 2000 (sesizare în fond – PL 506/2002).
Miercuri, 16.10.2002, începând cu orele 930:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al
câinilor periculoşi şi agresivi (sesizare în fond - procedură de urgenţă PL 320/2002).

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind deţinerea câinilor de
rasă în România (sesizare în fond - PL 265/2002).
Lucrările şedinţei din data de 15.10.2002 au început la orele 1400, după
finalizarea lucrărilor în Plenul Camerei Deputaţilor şi au fost conduse de domnul
deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei.
La şedinţe au participat toţi cei 32 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca
invitaţi au participat:
- domnul Gheorghe Predilă – secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Corneliu Popa – director general al Agenţiei Domeniilor Statului;
- domnul Cătălin Sandu – director al Direcţiei Juridice din cadrul Agenţiei
Domeniilor Statului.
În deschiderea şedinţei, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a
prezentat programul pentru zilele în care se va lucra în comisie şi a supus aprobării
ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea primului punct de pe ordinea de zi,
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
S-a dat cuvântul domnului Gheorghe Predilă, Secretar de stat, care a
prezentat motivele care au stat la baza elaborării acestei ordonanţe de urgenţă.
Datorită condiţiilor agrometeorologice neprielnice din iarna 2001-2002, cât şi din
primăvara anului 2002, manifestate în Câmpia Română, culturile agricole
însămânţate în primăvară au fost grav afectate de factorii naturali. Pentru a veni în
sprijinul celor afectaţi de factorii naturali şi pentru a asigura consumul familial, s-a
impus promovarea unui act normativ care să prevadă acordarea unui ajutor, în
natură, de cereale.
Pentru acordarea ajutorului în natură, prin această ordonanţă de urgenţă se
prevede că în contul redevenţelor să se poată prelua şi cantitatea de cereale, care să
se distribuie gospodăriilor afectate de secetă.
Domnul deputat Ion Ştefan – Iniţiativa este bună, rezolvă problemele legate
de achitarea redevenţei. Consideră că ajută şi Agenţia Domeniilor Statului şi
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi pe arendaşi şi concesionari.
Anul trecut s-a organizat licitaţie pentru vânzarea cerealelor. Se va continua
procedura ?
Domnul deputat Petre Posea - Este de acord cu prevederile cuprinse în
ordonanţă.
Domnul deputat Octavian Sadici – Întreabă cum vor fi calculate preţurile la
produsele cu care se vor achita plăţile în contul redevenţei. Dacă va rămâne un
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plus care să fie valorificat de Agenţia Domeniilor Statului, cum se va stabili preţul
de vânzare ?
Domnul deputat Marinache Vişinescu – Aţi stabilit ce cantităţi vă trebuie
pentru a acoperi necesarul ? Agenţia Domeniilor Statului să ştie clar ce cantităţi va
lua.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – Este o ordonanţă care vine să rezolve o
problemă. Ordonanţa vizează cele 16 judeţe care au suferit de pe urma secetei.
Situaţiile trebuie bine inventariate. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, ca organizator, trebuie să facă o evidenţă curată şi foarte clară. Nu
putem fi în afara suferinţelor acestor oameni. Nu facem decât să ne raliem la o
stare de fapt de importanţă naţională pentru viaţa oamenilor.
Domnul deputat Alexandru Pereş – Vreau să mă lămuresc din punct de
vedere al tehnicii legislative, în sensul că să găsim o altă soluţie pentru a face
această operaţie.
Domnul deputat Ludovic Mardari – Consider că prin această ordonanţă se
încearcă punerea căruţei înaintea cailor. La alineatul 7 se prevede să se asigure
ajutoare în zonele calamitate. Ar trebui să se cunoască mai întâi cantitatea care
trebuie. Se va şti, conform art.6 ce cantitate va fi preluată în natură ? Să cunoaştem
această cantitate şi astfel redevenţa se poate mări şi se pune problema spaţiilor de
depozitare. Apare şi un alt asprect: dacă nu cunoaştem această cantitate necesară,
Guvernul poate să tot mărească această cantitate şi acţiunea să se transforme într-o
activitate de campanie electorală, că tot a zis P.S.D. că vrea alegeri anticipate.
Numai după ce cunoaştem necesarul putem lua o măsură.
Domnul deputat Marian Ianculescu – Îl întreabă pe domnul Gheorghe
Predilă dacă ordonanţa are efect permanent sau doar pentru această perioadă. În ce
condiţii se aprobă aceste redevenţe ? La alin.6 să se menţioneze factorii
agrometeorologici neprielnici.
Domnul deputat Gheorghe Valeriu – Înţeleg din alin.6 că indiferent de
situaţia anului respectiv, Agenţia Domeniilor Statului poate prelua în natură.
Domnul deputat Sergius Sbârcea – Această ordonanţă este pe măsura
situaţiei actuale. Este clar că aşa cum se vede în expunerea de motive este o
situaţie grea şi se justifică să aprobăm prevederile ordonanţei.
Domnul deputat Marinache Vişinescu – Chiar şi prin modificarea adusă,
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nu este acreditat să acorde
ajutoare materiale umanitare. Dacă, încălcând legea, se vor lua aceste cantităţi,
cum se va acoperi gestiunea din partea Agenţiei Domeniilor Statului ? Să se
găsească o altă soluţie.
Domnul deputat Ion Bozgă – Este o situaţie specială apărută. S-a recurs la
această metodă pentru că nu există posibilitatea plăţii redevenţei.
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Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei – Începând cu ceva timp
în urmă, colaborăm destul de bine cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor care ne trimite periodic operativele. Pornind de la lecturarea expunerii de
motive, atât timp cât se face referire doar la două judeţe, nu ştiu de ce se ia o
măsură cu caracter general.
Acum 2 săptămâni am votat ca două judeţe , Dolj şi Mehedinţi, să fie ajutate
cu cantităţi importante de motorină. A fost un act de sprijin de maximă stringenţă.
Dar avem 42 de judeţe. Din raportările dumneavoastră rezultă o ierarhizare din
care rezultă că nu doar cele două judeţe, ci şi altele sunt năpăstuite.
În Prahova şi Buzău, dacă vom observa producţiile la hectar, vom trage
concluzii la fel de grave. În legătură cu problema discutată, cu rolul Agenţiei
Domeniilor Statului în această situaţie, afirm şi eu că domeniile statului trebuie
permanent administrate. Am impresia că în cadrul acestei agenţii obiectivul
principal este privatizarea, şi nu administrarea.
A rezultat că în această vară aţi încasat redevenţa. Dacă s-a făcut şi credeţi
că este mai eficient să încasaţi în natură să ştim, să vă putem sprijini. Nici eu nu
văd rolul Agenţiei Domeniilor Statului în această acţiune, pentru că această
agenţie este subordonată Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, nu
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
În finalul dezbaterilor generale au luat cuvântul domnul Gheorghe Predilă şi
domnul Corneliu Popa care au răspuns la întrebările formulate pe parcursul
şedinţei.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
Amendamentele formulate pe parcursul dezbaterilor se regăsesc în raportul
întocmit la acest proiect legislativ.
Pe final, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului a fost votat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat un vot
împotrivă şi 4 abţineri.
Lucrările au fost reluate în şedinţă în ziua de 16.10.2002, începând cu orele
30
9 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a
supus aprobării următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru
stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor
imobile ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001
privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate,
destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a
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fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate (sesizare în fond – PL
479/2002).
2. Lege pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Organizaţiei
Internaţionale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală
şi de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000 (sesizare în
fond PL 506/2002).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al
câinilor periculoşi şi agresivi (sesizare în fond - procedură de urgenţă PL 320/2002).
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind deţinerea câinilor de
rasă în România (sesizare în fond - PL 265/2002).
După aprobarea ordinii de zi, preşedintele şedinţei a prezentat şi programul
pentru zilele de 16 şi 17 octombrie 2002 menţionând că în perioada următoare,
după epuizarea ordinii de zi anunţată, activitatea trebuie axată pe cunoaşterea şi
aprofundarea datelor cuprinse în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003.
La şedinţă au participat ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Predilă – secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Petre Nicolae – director, Direcţia de Zootehnie din Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Gheorghe Văcaru – director, Direcţia Acvacultură şi Pescuit din
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Liviu Harbuz – consilier al ministrului agriculturii;
- doamna Adina Ciurea – expert Agenţia Naţională Sanitară Veterinară.
S-a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii
de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor imobile ce fac obiectul Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor
zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor,
precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate.
Domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor a prezentat expunerea de motive, după care au urmat
dezbateri generale.
Domnul Gheorghe Valeriu – Hotărârea trebuia luată mai demult, pentru că
în acest timp adăposturile s-au degradat datorită proastei gestionări. Există o lege a
falimentului de care nu se ţine cont. Nu trebuie să facem abuzuri. Voi vota
împotriva acestei prevederi.
Domnul deputat Vasile Mihalachi – Dacă astăzi venim şi ne întrebăm ce
face cel care a dat credite, nu este corect, având în vedere că adăposturile se
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degradează pe zi ce trece. Trebuie să dăm adăposturile pentru a fi utilizate.
Această completare este bună, voi vota pentru proiectul de lege.
Domnul deputat Dan Rasovan – Trebuie lămurit un lucru: nu se creează nici
un prejudiciu vreunei firme private, pentru că în cea mai mare parte datoriile au
fost suportate de la bugetul de stat. Presupunerea de la care pleacă unii că s-ar crea
prejudicii unor firme creditoare nu are suport. Eu o apreciez benefică şi afirm că
legea este bine venită.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – Să apelăm la imaginea reală:
complexele sunt supuse degradării. Nu avem motive să plângem băncile, care nu
sunt capabile să mişte din loc aceste activităţi. Pentru a realiza producţii ca atare,
trebuie făcute cheltuieli destul de însemnate. Cred că problema nu este de natură să
ne îngrijoreze; doar starea de dezastru în care se află complexele ne poate
îngrijora. Să ne aplecăm cuprinzător asupra ordonanţei şi să-i dăm o finalitate şi
mai bună. Să putem şi în alte domenii să punem în funcţiune astfel de obiective.
Domnul deputat Ludovic Mardari – Ordonanţa mi se pare
anticonstituţională. Ştergându-se datoriile către bugetul de stat, era justificată
dorinţa de a utiliza construcţiile. Ca să îndreptăm lucrurile am putea introduce un
nou articol care să prevadă ca statul român să-i despăgubească pe toţi aceşti
creditori care trebuie să-şi recupereze banii.
Domnul deputat Ion Bozgă – Dacă judecăm obiectiv realitatea, ţinând cont
că suntem în mare majoritate specialişti, este bine să recunoaştem că zootehnia
este un dezastru. Adăposturile au ajuns să fie ale nimănui. Nu am ţinut cont de
culoarea politică. Din datele pe care le deţine Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor reiese că puţine sunt firmele creditoare care au acordat împrumuturi.
Ar fi bine să reuşim noi să îndreptăm lucrurile în zootehnie.
Domnul deputat Ioan Bâldea – Am mai făcut observaţii în şedinţă, legate de
afirmaţiile frecvente că se fură. Suntem într-un stat de drept, guvernat. Ce, nu mai
există organe care să împiedice aceste furturi ? În ultima perioadă, tot mai
frecvent, expunerile de motive sunt foarte generale. În funcţie de modul în care vor
fi acceptate amendamente, mă voi pronunţa la sfârşitul acestei dezbateri.
S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2002. Amendamentele formulate se
regăsesc în raportul întocmit în cadrul comisiei.
Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 4
voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dezvoltarea
Sectorului Piscicol în Europa Centrală şi de Est (EUROFISH), adoptat la
Copenhaga la 23 mai 2000. Proiectul a fost votat în unanimitate.
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Au urmat dezbateri pe marginea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al
câinilor periculoşi şi agresivi şi a propunerii legislative privind deţinerea câinilor
de rasă în România.
La dezbateri a participat şi domnul deputat Alexandru Sassu, care l-a
înlocuit pe domnul deputat Mircea Nicu Toader. În comisie s-a hotărât ca,
deoarece sunt două proiecte de acte normative care au, sensibil, acelaşi domeniu
de reglementat, să se meargă pe proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi
şi agresivi.
După clarificarea chestiunilor de natură procedurală s-a trecut la dezbaterea
pe articole. Amendamentele formulate se vor regăsi în raportul întocmit la acest
proiect de lege. Dezbaterile au fost întrerupte la Capitolul IV, art.21, urmând a fi
reluate într-o şedinţă viitoare.
În data de 17.10.2002 activitatea membrilor comisiei s-a axat pe studiul
individual al proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Victor NEAGU
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