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Nr. 24/441
PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei în perioada 03.12.2002÷05.12.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările şedinţelor în zilele de 3, 4 şi 5 noiembrie 2002, cu următoarea ordine
de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum,
regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru
certificatele de depozit (sesizare în fond - PL 561/2002).
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind efectuarea inspecţiei
tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol (avizare - PL 455/2002).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea de despăgubiri sau
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute
sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947 (avizare – PL 631/2002).
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a
titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere (avizare – PL 627/2002).
5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea alin.(1) şi (2)
ale art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat
producătorilor de lapte (sesizare în fond – PL 342/2002).
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în
îngrăşăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan,
în suprafaţă totală de până la 2,5 ha (sesizare în fond – PL 601/2002).
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea pieţei tutunului
brut în România (sesizare în fond – PL 535/2002).
Şedinţa din data de 03.12.2002 a început la orele 930 şi a fost condusă de domnul
deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei.
La şedinţă au participat 30 de deputaţi, au lipsit motivat domnul deputat
Alexandru Pereş şi domnul deputat Ionel Adrian, aflaţi în delegaţie externă.
Preşedintele şedinţei supune aprobării următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum,
regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru
certificatele de depozit (sesizare în fond - PL 561/2002).
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind efectuarea inspecţiei
tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol (avizare - PL 455/2002).
După aprobarea ordinii de zi, preşedintele de şedinţă anunţă că participă ca
invitaţi:

- domnul Gheorghe Predilă – secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor ;
- domnul Ilie Otobâcu – director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor ;
- domnul Petre Nicolae – director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor ;
- doamna Maria Alexandra Save – director adjunct al Băncii Comerciale
Române;
- doamna Elena Marian – director adjunct al Băncii Comerciale Române;
- domnul Adrian Rădulescu – preşedintele L.A.P.A.R;
- doamna Giulia Năstase – project coordonator SGS
- domnul Antony Nelic – project field manager SGS
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de
consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare
pentru certificatele de depozit.
Despre importanţa şi necesitatea apariţiei acestei legi au vorbit domnul Ilie
Otobâcu, Giulia Năstase, Adrian Rădulescu, Elena Marian , Carmen Florea care au prezentat
poziţia instituţiilor pe care le reprezintă în legătură cu conţinutul şi prevederile acestui act
normativ şi au făcut unele observaţii legate de activitatea practică în domeniul supus analizei.
Domnul Gheorghe Predilă – Secretar de Stat, arată că această lege este deosebit de
importantă, sistemul certificatelor de depozit permite producătorilor agricoli să intre în
posesia unor lichidităţi imediat după recoltare, sau poate oferi acestora garanţia accesului la
credit pe baza cuponului de gaj. Acest proiect a beneficiat şi de o bună consiliere, şi de
sprijinul USAID care participă efectiv la întocmirea legislaţiei.
Domnul deputat Mircea Nicu Toader – Am înaintat amendamente. Iniţiativa este
bună dar este la jumătatea drumului. Fondul de garantare ar trebui să asigure şi decontarea.
Se poate recunoaşte astfel că certificatul de depozit este titlu de valoare, care poate fi
schimbat pe bani.
De asemenea, există şi posibilitatea depozitării cerealelor în nave fluviale, care
staţionează în acvatorii portuare şi sunt utilizate în operaţiuni portuare de transbordare a
cerealelor, de regulă pentru export sau tranzit.
Domnul deputat Marian Ianculescu – Şi-a exprimat în şedinţa trecută părerea în
legătură cu proiectul de lege şi propune să se treacă la dezbaterea pe articole.
Domnul deputat Marinache Vişinescu – Este o lege bună, necesară. Are o singură
observaţie: noţiunea de seminţe de consum nu prea sună bine şi propune o modificare a
formulării, care va fi supusă votului la analiza pe articole.
Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei – Este o lege care se
doreşte a da substanţă funcţionalităţii. Legea pune baze reale între producător şi bănci.
Ordonanţa vine să rezolve un lucru important azi, când lichidităţile sunt mai reduse şi când
producătorul poate intra în posesia lichidităţilor pentru producţie.
În legătură cu unele aspecte semnalate, cel care primeşte licenţa este obligat să
respecte nişte reguli. Cei care nu respectă cerinţele impuse pot înmagazina, dar nu pot
beneficia de primele prevăzute. În ceea ce-l priveşte pe depunător, gradarea este primul pas
spre normalitate. Să nu o tratăm cu jumătăţi de măsură. Au muncit la acest proiect oameni
care au cunoştinţe în domeniu. Băncile trebuie să facă pasul către producător. Azi, garantând
cu producţia finală, cu atât mai mult băncile îşi vor amplifica activitatea. Cei care producem
în agricultură să respectăm băncile care dau drumul la bani pentru producţie, pentru că astfel
se creează resurse reale.
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Eficienţa pe care trebuie să o asigurăm activităţii în agricultură este primul pas
spre integrarea europeană, pe care-l facem aici, la noi.
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei – Legea este importantă.
Discutăm şi nu reuşim să creem producătorului român posibilitatea de a relua un ciclu de
fabricaţie. Simt prin lege o apropiere de normalitate. Legea trebuie să menţioneze concret
care este garanţia pentru bănci. În actuala etapă, statul ar trebui să se implice mai mult şi să
practice achiziţia de intervenţie. Producătorul să aibă cât mai puţină grijă pentru valorificarea
producţiei, să-şi vadă de treburile lui.
S-a trecut la dezbaterea pe articole a textului de lege. Amendamentele formulate în
timpul dezbaterilor se regăsesc în raportul întocmit la acest proiect de lege.
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor
de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
a fost votat în unanimitate.
În partea a doua a şedinţei a fost supusă analizei şi dezbaterii propunerea
legislativă privind efectuarea inspecţiei tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol.
În numele grupului de iniţiatori, domnul deputat Octavian Sadici a prezentat
expunerea de motive care au stat la baza elaborării acestui act normativ. Astfel, o mare parte
din activitatea de pastoral se realizează prin pavilione, remorci mari acoperite pe care sunt
instalaţi stupii, tractate de tractoare rutiere.
Conform normelor aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, inspecţia
tehnico-periodică a acestor remorci pavilion trebuie să se realizeze anual. Pentru a evita
intrarea pavilioanelor cu stupii populaţi de albine în incinta spaţiilor unde se efectuează
inspecţia tehnică, se cere ca această inspecţie tehnică să se poată realiza, în funcţie de
posibilităţi şi de câmp, la locul de staţionare a pavilioanelor, vizual.
Au urmat dezbateri pe marginea acestui proiect de lege. Supus la vot, proiectul a
fost avizat favorabil de membrii comisiei, urmând ca acesta să fie înaintat Comisiei pentru
industrii şi servicii, care este sesizată în fond.
Lucrările au fost reluate în şedinţă în ziua de miercuri, 4 decembrie 2002,
începând cu orele 900.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care
a supus aprobării următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea de despăgubiri sau
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute
sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947 (avizare – PL 631/2002).
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a
titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere (avizare – PL 627/2002).
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea alin.(1) şi (2)
ale art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat
producătorilor de lapte (sesizare în fond – PL 342/2002).
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în
îngrăşăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan,
în suprafaţă totală de până la 2,5 ha (sesizare în fond – PL 601/2002).
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea pieţei tutunului
brut în România (sesizare în fond – PL 535/2002).
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La şedinţă participă 30 de deputaţi, membri ai comisiei. Au lipsit motivat domnul
deputat Alexandru Pereş şi domnul deputat Ionel Adrian, aflaţi în delegaţie externă.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Predilă – secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Ilie Otobâcu – director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor;
- domnul Petre Niculae – director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea unor
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a
stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate,
semnat la Paris la 10 februarie 1947.
Domnul deputat Ioan Bâldea – Arată că proiectul de lege are ca obiect de
reglementare acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi
Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947;
Proiectul face parte din categoria legilor ordinare.
Prin Tratatul de Pace s-au stabilit noile frontiere ale României, indicate în harta
anexată acestuia: astfel Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa au fost incluse în
teritoriul fostei Uniunii Sovietice.
O mare parte dintre cetăţenii români din aceste teritorii au fost constrânşi să le
părăsească încă din 1940, iar o altă parte în anul 1944, ca urmare a ordinelor de evacuare
generale;
În afara suferinţelor şi vitregiilor suportate, refugiaţii au fost obligaţi să lase în
teritoriile ocupate toate bunurile, proprietatea lor, pentru care nu au primit nici un fel de
despăgubiri sau compensaţii.
Având în vedere dispoziţiile Tratatului, precum şi actualele prevederi
Constituţionale, potrivit cărora statul român are obligaţia de a apăra drepturile şi libertăţile
tuturor cetăţenilor săi, considerăm necesară şi îndreptăţită măsura reparatorie de a se restitui
în natură ori de a se acorda despăgubiri sau compensaţii şi cetăţenilor români stabiliţi pe
teritoriul României, pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în
teritoriile menţionate mai sus, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace
amintit, asemenea celorlalţi cetăţeni români care au beneficiat de legile privind retrocedarea
bunurilor sau acordarea de despăgubiri şi compensaţii.
Legea urmează a fi dezbătută pe fond în Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi, nouă ni se solicită doar avizul.
Domnul deputat Victor Neagu – Mai mulţi parlamentari au fost contactaţi de cei
interesaţi în obţinerea acestor reparaţii, care sunt organizaţi într-o Asociaţie Română a
Victimelor Represiunilor Staliniste.
Pentru că este o dorinţă europeană de a se acorda aceste compensaţii, de reparare a
unor nedreptăţi, acest proiect de lege este însuşit şi la nivelul Guvernului şi al Senatului
României. Un singur articol din acest proiect este în discuţie: este vorba de articolul 2, iar
discuţiile se poartă în jurul valorii terenurilor. Ei solicită modificarea proiectului de lege
astfel încât petenţii să beneficieze opţional, la cerere, de despăgubiri sau compensaţii în
natură sau bani, calculate la valoarea de patrimoniu a terenurilor agricole. De altfel, nici nu se
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poate asigura despăgubirea în natură pe fostele amplasamente, creindu-se din nou,
discriminări faţă de restul cetăţenilor români.
După epuizarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege s-a supus la vot
acordarea avizului favorabil, care a fost aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea
alin.(1) şi (2) ale art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul
acordat producătorilor de lapte.
Din partea iniţiatorilor, proiectul a fost susţinut de domnul deputat Octavian Sadici
care a arătat: Noi am lansat această iniţiativă pentru că laptele este singurul produs
discriminat.
În anul 2002, condiţiile climatice au fost deosebit de nefavorabile, seceta excesivă
diminuând drastic producţiile agricole şi producţiile de nutreţuri fibroase, în zona de şes.
În zonele de munte condiţiile climatice, în general sunt mai bune pentru
producerea nutreţurilor fibroase, iar păşunile oferă permanent hrana pentru animale în
perioada primăvară-toamnă. Considerăm că diminuarea sprijinului acordat producătorilor de
lapte din zona de şes faţă de cei din zona de munte, aprobată de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2000
constituie o discriminare.
În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Stan, Gheorghe Valeriu, Ion
Mocioalcă, Dan Raşovan, Ion Bozgă care au arătat că în acest moment resursele bugetului
sunt limitate, iar nivelurile primelor la lapte au fost calculate şi acordate diferenţiat, având în
vedere condiţiile diferite în care se obţine producţia de lapte la şes sau la munte.
Domnii deputaţi Ludovic Mardari şi Vasile Predică au susţinut ideea că nivelul
primelor să crească şi să beneficieze şi crescătorii de la şes de condiţii mai bune de plată,
pentru că şi aici sunt greutăţi care să justifice aceste cerinţe.
Domnul deputat Mihai Nicolescu , vicepreşedinte al comisiei – A arătat în
cuvântul său că sunt creşteri vizibile ale valorii primelor acordate, iar diferenţierea pe zone
trebuie menţinută pentru că, tehnic vorbind, la munte condiţiile sunt diferite, începând cu
indicele hidrotehnic şi până la perioada de vegetaţie, care este mult mai scurtă decât la şes.
La munte nu se găsesc cereale, asigurarea furajelor pentru perioada sezonului rece
este mai dificilă, nici calitatea furajelor nu este, de multe ori, cea mai bună în zona de munte,
în comparaţie cu zonele de şes, unde există o structură mult mai largă a culturilor.
Nu trebuie pierdută din vedere nici necesitatea de a menţine populaţia în zona de
munte.
Supusă la vot propunerea legislativă a fost respinsă.
În continuare a fost supusă analizei şi dezbaterii propunerea de avizare a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2002
privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice, producătorilor
agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha.
După terminarea dezbaterilor, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de
voturi. S-au înregistrat 2 abţineri.
Dezbaterile au continuat în data de 05.12.2002, începând cu orele 930.
La ordinea de zi s-a aflat proiectul de Lege privind organizarea pieţei tutunului
brut în România.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care
a supus aprobării ordinea de zi şi a anunţat că participă la dezbateri doamna Paula
Craioveanu, şef birou hamei-tutun din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Au lipsit motivat domnii deputaţi Alexandru Pereş şi Ionel Adrian, aflaţi în
delegaţie externă.
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Domnul preşedinte Ioan Bâldea a prezentat semnificaţia apariţiei acestui act
legislativ pentru reglementarea pieţei tutunului în România. Având în vedere importanţa
deosebită a domeniului analizat, precum şi numărul mare de amendamente formulate
propune ca după epuizarea dezbaterilor generale pe această temă, analiza să fie continuată în
şedinţă săptămâna viitoare, pentru a se crea posibilitatea aprofundării legii şi a formulării
unor puncte de vedere foarte clare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Victor NEAGU

6

