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SINTEZA
şedinţelor  Comisiei din zilele  de  19.02.2002

şi  20.02.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-
a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 19.02.2002 şi 20.02.2002, având pe ordinea de
zi următoarele:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 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
704/2002)

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii
nr.18/1991, republicată (sesizare în fond - PL 742/2002);

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr.18/1991, Legii nr.169/1997 şi ale Legii nr.18/1991,
republicată (sesizare în fond � PL 338/2001);

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi
ale Legii nr.169/1997 (sesizare în fond �  PL 375/2001)

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi
clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi a
taxelor vamale de bază aferente acestora (avizare – PL 59/2002)

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii pentru
aprobarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe
valoarea adăugată şi instituirea cotei TVA de 2% la unele produse alimentare,
industriale şi servicii prestate pentru producătorii agricoli (avizare - PL
685/2002).

La sedinţa din 19.02.2002 au fost prezenţi toţi cei 33 de deputaţi membri ai
Comisiei, iar la sedinţa din 20.02.2002 a absentat domnul deputat Kovacs Zoltan, fiind în
delegaţie străină.

Au participat ca invitaţi:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor;
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- Domnul Nicolae Popa - Director  Direcţia Silvicultură din Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.

Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei.
Se supune spre analiză şi dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului  nr168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor
zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate.

Domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei, arată că această ordonanţă de
urgenţă reglementează modul de introducere în circuitul de producţie a construcţiilor
zootehnice dezafectate aşa cum prevede art.8 alin.1 din Legea zootehniei pe care
Parlamentul României a adoptat-o recent.

Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor arată că o inventariere recent efectuată de ministerul pe care îl reprezintă
reflectă faptul că, în prezent, există dezafectate capacităţi zootehnice de producţie
însumând 2.941.459 locuri pentru porcine, 16.021.486 locuri pentru păsări 575.854 locuri
pentru bovine şi 1.205.260 locuri pentru ovine. Dacă aceste capacităţi importante de
producţie ar fi reintroduse în circuitul producţitv, parţial sau total, se va înregistra o
creştere substanţială şi refacerea numerică a efectivelor de animale şi, mai ales, o
diminuare substanţială a deficitului de lapte, carne şi ouă.

La dezbaterea pe articole a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.168/2001 au fost făcute observaţii şi au fost aduse amendamente
care se regăsesc în raportul întocmit la acest proiect de lege.

În şedinţa din 20.02.2002 s-au purtat dezbateri generale pe marginea propunerilor
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.169/1997.

La şedinţă participă şi domnul deputat Andrei Chiliman, Chestor al Camerei
Deputaţilor.

Domnul deputat Ilie Neacşu arată că în procesul de aplicare a acestei legi s-au
constatat deficienţe şi disfuncţionalităţi, iar noile propuneri de reglementare a situaţiei nu
vor aduce nici o tulburare în situaţiile juridice stabilite, cei care au intrat deja în proprietate
prin titluri eliberate sau numai prin punere în posesie în baza actelor respective neavând de
suferit nici o atingere a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole.

Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor arată că s-au primit observaţii de care s-a ţinut cont şi s-a ajuns la concluzia că
trebuie operate anumite modificări.

Propunerea de modificare prezentată de Guvern reglementează multe situaţii,
inclusiv posibilitatea ca unităţile de învăţământ să păstreze terenurile care să le ofere
posibilitatea desfăşurării unui proces de învăţământ complex, cu posibilitatea desfăşurării
activităţii practice.

Domnul deputat Andrei Chiliman - După 1990 principiul proprietăţii a fost unul
dintre subiectele de maxim interes al agendei politice naţionale, stârnind de cele mai multe
ori orgolii în rândul partidelor politice parlamentare.  P.N.L.  porneşte de la ideea că
proprietatea este fundamentul unei dezvoltări durabile a societăţii şi în acest context îşi
reafirmă dorinţa de a susţine restituirea proprietăţilor funciare în suprafeţe rezonabile.

Dacă pentru terenul agricol limita maximă de 50 ha o considerăm rezonabilă, la
terenurile forestiere suprafaţa de 10 ha este insuficientă.

Domnul deputat Victor Neagu - S-a vorbit aici de sintagma "de regulă". S-au
înregistrat, până acum, din cauza ambiguităţilor, aproximativ 450.000 de procese. Totuşi,
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trebuie reţinut că doar aproximativ 8% din acestea se referă la terenurile agricole, deci pe
cele care cer muncă, iar restul se desfăşoară pentru cele situate în intravilan.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Fiecare lege vine cu elemente noi. S-a votat
Legea nr.1/2000 - dacă era corespunzătoare nu mai erau necesare aceste noi intervenţii
care au menirea de a rezolva problemele. Să vedem acum ce avem de făcut - marea
majoritate a amendamentelor se suprapun peste ordonanţă. Noi nu trebuie să mai repetăm
greşeala de a fragmenta terenurile.

Domnul deputat Ilie Neacşu - este bine ca subcomisia pentru agricultură,
coordonată de domnul deputat Mihai Nicolescu să se întrunească şi să lucreze pentru a
cădea de acord asupra a ceea ce trebuie ales.

Să se creeze cât mai puţine nemulţumiri .
Rog ca le medieri, cei care ne reprezintă să apere poziţiile exprimate şi aprobate în

comisie. Marţi vom începe dezbaterea pe articole a legii în discuţie şi va trebui să
finalizăm dezbaterile în 2-3 zile. Va trebuit să revedem şi Legea nr.54/1998 cu privire la
circulaţia juridică a terenurilor agricole.

În final, domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei, supune spre avizare
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2001
pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de
import al României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente acestora  şi  propunerea
legislativă privind modificarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată şi instituirea cotei TVA de 2% la unele
produse alimentare, industriale şi servicii prestate pentru producătorii agricoli.

Proiectele de lege au fost avizate favorabil de membrii comisiei.

   Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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