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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 10.12.2002 şi 11.12.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în ziua de 10.12.2002, începând cu
orele 1500 şi în ziua de 11.12.2002, începând cu orele 930, având următoarea
ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea
pieţei tutunului brut în România (sesizare în fond – PL
535/2002).
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
Legii arendării nr.16/1994 (şedinţă comună cu Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi – PL 347).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.157/2002 pentru
completarea Legii arendării nr.16/1994 (şedinţă comună cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – PL 600/2002).
Şedinţa din data de 10.12.2002 a început la orele 1530 şi a avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea pieţei
tutunului brut în România (sesizare în fond – PL 535/2002).
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
Comisiei, care a supus aprobării ordinea de zi şi a prezentat pe scurt
programul comisiei pentru săptămâna în curs.
În legătură cu proiectul de Lege privind organizarea pieţei tutunului brut
în România, având în vedere importanţa acestei culturi în ţara noastră, trebuie
realizată o analiză amănunţită, care să creeze un cadru legal care să fie
armonizat cu legislaţia existentă în Uniunea Europeană.
Proiectul prezentat în comisie poate suferi o seamă de modificări pe
fond, şi trebuie avut în vedere şi faptul că în 2007 trebuie să avem capacitatea
de a produce cota de tutun alocată ţării noastre în cadrul Comunităţii
Europene. De aceea, este necesară o documentare mai atentă şi, de asemenea,
învitarea la dezbateri şi a altor factori care contribuie la realizarea şi
valorificarea producţiei de tutun românesc. În cadrul dezbaterilor au fost
formulate o seamă de propuneri de care urmează să se ţină cont la dezbaterea
pe articole.

Lucrările în şedinţă au continuat în data de 11 decembrie 2002,
începând cu orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu,
vicepreşedinte al Comisiei, care a supus aprobării ordinea de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea
pieţei tutunului brut în România (sesizare în fond – PL 535/2002).
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
Legii arendării nr.16/1994 (şedinţă comună cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi – PL 347).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.157/2002 pentru completarea
Legii arendării nr.16/1994 (şedinţă comună cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi – PL 600/2002).
La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei.
După aprobarea ordinii de zi, domnul deputat Mihai Nicolescu anunţă
că participă ca invitaţi:
- doamna senator Elena Sporea – din partea grupului de iniţiatori ai
proiectului de lege;
- domnul Gheorghe Predilă – secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- doamna Paula Craioveanu – şef birou tutun hamei din cadrul
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor .
S-a dat cuvântul doamnei senator Elena Sporea, din partea grupului de
iniţiatori, care a prezentat motivele care au stat la baza elaborării proiectului
de lege. Cultura tutunului este tradiţională în România, un segment important
al populaţiei din zona rurală fiind implicată în această activitate. Partenerii
pieţei tutunului brut sunt pe de o parte producătorii de tutun, producători
îndividuali, asociaţiile juridice şi familiale, societăţi agricole, iar pe de altă
parte prim-procesatorii, subunităţi ale Societăţii Naţionale „Tutunul
Românesc”.
După 1990, suprafaţa cultivată cu tutun a scăzut de la 34440 ha în 1989,
la 10521 ha în anul 2000. La fel a scăzut şi producţia de tutun brut, de la
27456 tone în 1989, la 10869 tone în anul 2000.
Realizările sunt cu mult sub posibilităţile reale din România în acest
sector. Din datele statistice existente, o producţie de 30000 de tone este uşor
de realizat în condiţiile în care numărul cultivatorilor de tutun este destul de
mare.
În momentul aderării la Uniunea Europeană, în România trebuie să
funcţioneze mecanismele de piaţă comunitare. Esenţial este că România poate
cultiva tutun de calitate şi poate şi exporta. Scopul acestei legi este să
relanseze producţia de tutun.
Domnul Gheorghe Predilă – am transmis punctul nostru de vedere, care
nu este diferit de cel al iniţiatorului. În momentul de faţă trebuie să facem
ordine la SNTR. Trebuie să stimulăm producţia de tutun.
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Domnul deputat Mircea Toader – întreabă dacă în Uniunea Europeană
există şi funcţionează o lege similară cu cea pe care noi o dezbatem azi. Este
prima dată când subvenţia se acordă diferenţiat, individual şi în grup. În
momentul actual există un monopol al SNTR, care nu respectă contractele
încheiate.
Domnul deputat Ioan Bâldea – doreşte să ştie dacă, la ora actuală, este
foarte bine stabilită perspectiva acestui sector al tutunului în cadrul
negocierilor care se poartă pe baza Capitolului 7 cu Uniunea Europeană.
Să ne dimensionăm activitatea şi producţia în aşa fel încât la momentul
integrării să nu avem un şoc. Trebuie să se vadă cu mai mare atenţie soarta
producţiei de tutun, dar mai ales să vedem şi soarta producătorilor de tutun.
Suntem sesizaţi că tratamentele la care sunt supuşi producătorii români de
tutun nu este cel mai corect. Aproape 400 de producători de tutun se chinuie
să-şi obţină drepturile pentru marfa livrată.
Domnul deputat Atilla Kelemen – există o nesiguranţă în cultura
tutunului. Legea are darul să ordoneze piaţa. Acesta este un sector foarte
sensibil, a cărui activitate poate fi îmbunătăţită.
Domnul deputat Vasile Mihalachi – legea este bună. Sesizează că şi în
judeţul Vaslui, unde s-au cultivat suprafeţe bune cu tutun se înregistrează
greutăţi în valorificarea producţiei. Valoarea contractelor încheiate cu SNTR a
fost diminuată cu 20% în mod unilateral.
Trebuie văzută cu atenţie această stare pentru că într-un judeţ ca Vaslui,
cultura tutunului este aducătoare de venituri.
Domnul deputat Alexandru Pereş – o asemenea reglementare este
necesară, după 12 ani scăpaţi de sub control. Este normal să se beneficieze de
tutunul românesc. Totuşi, faţă de 1990, producţia a scăzut foarte mult.
Domnul deputat Marian Ianculescu – este o iniţiativă lăudabilă. Legea
necesită îmbunătăţiri pe fond, pentru că în forma prezentată de Senat nu ar
avea o funcţionalitate prea bună. Pot apărea litigii între cei implicaţi. Trebuie
precizate grupele de producători, organismele de control. De asemenea,
trebuie să existe un capitol de răspunderi şi sancţiuni. Cred că ar trebui să ne
limităm la dezbateri generale şi apoi să zăbovim şi să scoate o lege
funcţională.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – doreşte să facă o observaţie absolut
necesară: această lege este foarte importantă pentru o cultură emblematică
pentru România. Trebuie înlăturat monopolul SNTR, care s-a dovedit că este
foarte păgubos pentru producătorii români. În legătură cu ceea ce se întâmplă
vis a vis de integrarea în Uniunea Europeană, trebuie să fim foarte atenţi,
pentru că peste 4-5 ani trebuie să avem contingentarea definitivă.
Trebuie să ne gândim că la nivelul anilor 1989-1990 produceam 27000
de tone. De asemenea, tutunul este o cultură care poate valorifica terenurile
sărace sau nisipoase, aşa cum sunt cele din zona de sud a Olteniei.
Trebuie să ne gândim pe ce producţii mergem, pentru că dacă vom avea
producţii mici, nu vom mai conta ca o forţă.
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Rugăm Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în mod expres
să asigure împreună cu SNTR banii necesari pentru achitarea contravalorii
mărfii preluate de la producători, cât şi pentru cantităţile contractate, dar
neridicate. În funcţie de dezbaterile purtate, propun să amânăm pentru
săptămâna viitoare definitivarea acestei legi, căreia să-i asigurăm
funcţionalitatea necesară.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Victor NEAGU
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