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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din perioada 10.09.2002 şi 11.09.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 10.09.2002, începând cu
orele 1400 şi 11.09.2002, începând cu orele 930 şi a avut următoarea ordine de zi:
10.09.2002:
1. Analiza situaţiilor privind:
• execuţia bugetară a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
pentru anul 2002 (subvenţii, prime etc.)
• structura producţiei agricole pentru anul agricol 2002-2003
• stadiul de fundamentare a bugetului Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor pentru anul 2003
• stadiul actual de negociere a măsurilor din domeniul agricol privind
integrarea în Uniunea Europeană.
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea OUG 108/2001 privind exploataţiile agricole (sesizare în
fond – PL 78/2002)
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului
general agricol din România (sesizare în fond – PL 367/2002)
11.09.2002:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
(sesizare în fond - procedură de urgenţă - PL 333/2002 – şedinţă
comună cu Comisia pentru administraţie publică).
La şedinţa din 10.09.2002 au participat 31 de deputaţi.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al
Comisiei, care a supus aprobării ordinea de zi şi a prezentat modalităţile de lucru.
Anunţă că la şedinţă participă ca invitaţi:
- domnul Gabriel Jifcu – secretar general al Institutului Naţional de
Statistică;

- domnul Vasile Băcilă – director general în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Miron Moldovan – director general în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Alexandru Adrian – şef serviciu Exploataţii agricole din Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Aron Barbu – şef serviciu Analiză şi statistici din Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
S-a dat cuvântul domnului Miron Moldovan, director general în Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care face o informare detaliată în legătură cu
execuţia bugetului Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pe anul
2002 la data de 10.09.2002.
În continuare, domnul Vasile Băcilă, director general în Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a prezentat principalele aspecte şi obiective
privind politica sectorială şi programele de dezvoltare în producţia vegetală,
zootehnie şi pescuit.
În continuare, au fost prezentate preocupările conducerii Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru armonizarea legislaţiei în domeniu
cu legislaţia Uniunii Europeane.
Pe marginea informărilor prezentate s-au purtat dezbateri.
În partea a doua a şedinţei s-a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea
recensământului general agricol din România.
Domnul Gabriel Jifcu – secretar general al Institutului Naţional de Statistică
a prezentat motivele care au stat la baza elaborării acestui proiect legislativ.
Recensământul general agricol va asigura obţinerea unui volum apreciabil de
informaţii referitoare la situaţia reală din agricultuă, la cunoaşterea numărului,
mărimii şi structurii exploataţiilor agricole şi a capacităţii de integrare în economia
de piaţă. Aceste informaţii vor permite fundamentarea unor politici raţionale şi
eficiente în domeniul agriculturii, integrate în strategia reformei.
După dezbaterile generale s-a trecut la dezbaterea pe articole. Proiectul de
lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 11.09.2002, începând cu orele 930
şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei care a
anunţat că ordinea de zi a suferit o modificare, datorită unor condiţii tehnice şi
organizatorice şi propune pentru dezbatere:
- propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG 108/2001
privind exploataţiile agricole;
- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor
de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă.
Au participat ca invitaţi:
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- domnul Cornel Serb – consilier al secretarului de stat în Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Adrian Alexandru – şef serviciu exploataţii agricole în Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
- domnul Ioan Secelean – şef serviciu amenajarea pădurilor din cadrul
Regiei Naţionale a Pădurilor.
La solicitarea grupului parlamentar UDMR în perioada 11.09.-25.09.2002
domnul deputat Kelemen Atilla va fi înclouit de domnul deputat Tamas Sandor.
S-a dat cuvântul domnului deputat Popescu Ştefan Bejat, care, în numele
iniţiatorilor a susţinut că, prin stabilirea unor dimensiuni foarte mari ale
exploataţiilor agricole, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 reduce
nepermis de mult numărul celor care pot beneficia de sprijin financiar de la stat şi
descurajează proprietarii de pământ să acceadă la constituirea unor asemenea
exploataţii agricole. Prin această propunere se crează acces la finanţarea publică a
unui număr mai mare de producători agricoli.
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei – iniţiativa colegilor de
la PD mi se parte justificată. Ştim cu toţii că mare parte a forţei de muncă, peste
40%, este în agricultură. Nu se poate neglija acest procentaj de forţă de muncă atât
timp cât nu putem oferi alte variante de ocupare a forţei de muncă. Legea 166/2002
nu este bine cunoscută, nu doar ea, ci şi Ordonanaţa 108/2001 ale cărei prevederi
sunt aplicabile din momentul apariţiei. Noi le transformăm în legi şi la majoritatea
aducem modificări, dar, de multe ori prevederile din ordonanţe rămân cele care
sunt aplicate şi după ce apar legile.
După dezbateri se propune spre aprobare ca propunerea legislativă să fie
amânată. Propunerea a fost respinsă cu 12 voturi contra.
Este supusă votului, apoi, propunerea de respingere a acestui act normativ,
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 9 voturi
împotrivă.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi.
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei – arată că pentru
activitatea desfăşurată până acum, Comisia de agricultură a fost apreciată de
conducerea Camerei Deputaţilor pentru seriozitatea şi profesionalismul cu care a
desfăşurat procesul de elaborare a legilor. Îşi exprimă nemulţumirea faţă de
atitudinea conducerii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care nu
acordă atenţia şi respectul cuvenite faţă de activitatea comisiei. Am tot respectul
faţă de cei prezenţi la lucrările noastre, dar am cerut, potrivit Regulamentului
Camerei Deputaţilor, ca ministerul să fie reprezentat cel puţin la nivel de secretar
de stat. Propun ca astăzi să purtăm dezbateri generale pe marginea proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2002 privind
încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzarecumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă urmând ca discuţia să pe fond
să o facem în prezenţa secretarului de stat care coordonează acest domeniu.
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Domnul deputat Sandor Tamaş – propune, de asemenea, amânarea
dezbaterilor din partea grupului parlamentar al UDMR.
Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor este aprobată cu
majoritate de voturi. S-a înregistrat o abţinere.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Victor NEAGU
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