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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 17.12.2002 şi 18.12.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în ziua de 17.12.2002, începând cu
orele 1500 şi în ziua de 18.12.2002, începând cu orele 930, având următoarea
ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
Legii arendării nr.16/1994 ( PL 347).
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.157/2002 pentru
completarea Legii arendării nr.16/1994 (PL 600/2002).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea
pieţei tutunului brut în România (sesizare în fond – PL
535/2002).
Şedinţa din ziua de 17 decembrie 2002 a început la orele 1500 şi a avut
la ordinea de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
Legii arendării nr.16/1994 (şedinţă comună cu Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi – PL 347).
2. 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 fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei.
Lucrările şedinţei au fost deschise de domnul deputat Ioan Bâldea,
preşedintele Comisiei, care a prezentat spre aprobare ordinea de zi şi a propus
modalităţile de lucru.
În continuare, lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai
Nicolescu, vicepreşedinte al Comisiei, care a anunţat că la lucrări participă în
calitate de invitaţi:
-domnul Gheorghe Crăineanu – director în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- doamna Paula Craioveanu – şef birou tutun hamei din Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Corneliu Popa – director general al Agenţiei Domeniilor
Statului;

- domnul Cătălin Sandu – director juridic al Agenţiei Domeniilor
Statului.
S-a dat cuvântul domnului Gheorghe Crăineanu, director în Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care a prezentat expunerea de motive la
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.157/2002 pentru completarea Legii arendării nr.16/1994.
În perioada care a trecut de la intrarea în vigoare a Legii nr.16/1994, a
fost constatată necesitatea promovării unor modificări în sensul prevederii ca
arendaşul să constituie anumite garanţii în favoarea arendatorului.
Pe lângă necesitatea existenţei unei bune pregătiri profesionale, a
protecţiei în domeniu sau a deţinerii de mijloace materiale, financiare şi de
forţă de muncă suficiente pentru activitatea de producţie pe întreaga durată a
contractului de arendă, se impunea instituirea unor măsuri coercitive pentru
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, în sensul determinării arendaşului de
a-şi exercita obligaţiile contractuale.
Având în vedere condiţiile climatice din România, prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 157/2002, legea este completată cu prevederi care să
stipuleze introducerea în contractul de arendare a unor clauze referitoare la
asigurarea bunurilor agricole.
În continuare, domnul deputat Ioan Stan a prezentat expunerea de
motive care se află la baza iniţiativei pe care a înaintat-o: prin această
iniţiativă se urmăreşte reglementarea cadrului legislativ care să permită
înlăturarea unor necorelări întâlnite în procesul de aplicare a Legii arendării
nr.16/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
Au urmat dezbateri generale, după care s-a trecut la dezbaterea pe
articole a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.157/2002 pentru completarea Legii arendării nr.16/1994.
Amendamentele formulate se regăsesc în preraportul întocmit la acest
proiect de lege.
Acest preraport va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.157/2002 a fost votat în unanimitate.
S-a propus respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii
arendării nr.16/1994 prezentată de domnul deputat Ioan Stan. Propunerea a
fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 18.12.2002, începând cu
orele 930.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
Comisiei, care a anunţat că participă la lucrări 32 de deputaţi, membri ai
comisiei şi supune spre aprobare următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea pieţei
tutunului brut în România (sesizare în fond – PL 535/2002).
Ca invitaţi participă:
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- 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.
Domnul deputat Marian Ianculescu – informează membri comisiei că în
perioada care a trecut de la ultima analiză pe tema pieţei tutunului brut în
România, a lucrat pe textul propunerii legislative prezentate anterior şi
propune Comisiei o formă îmbunătăţită a acestei legi.
După exprimarea şi a altor puncte de vedere s-a trecut la analiza pe
articole a proiectului legislativ. Dezbaterea şi analiza vor continua într-una din
şedinţele viitoare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Victor NEAGU
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