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SINTEZA
şedinţei Comisiei din ziua de 18.09.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţa în ziua de 18.09.2002, începând
cu orele 930 şi a avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea 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 (sesizare în fond
- procedură de urgenţă - PL 368/2002).
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2002 pentru modificarea
şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995 (avizare - PL
422/2002).
La şedinţa au participat 31 de deputaţi din total de 32 de deputaţi.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
Comisiei care a supus aprobării ordinea de zi şi a anunţat că participă ca
invitaţi:
- domnul Florin Stadiu – secretar de stat în Ministerul Apelor şi
Protecţiei Mediului;
- domnul Ovidiu Ionescu – secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- doamna Elena Dumitru – director general în Ministerul Apelor şi
Protecţiei Mediului;
- doamna Dumitra Mereuţă – director în Ministerul Apelor şi Protecţiei
Mediului;
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2002 pentru modificarea
şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995.
În cuvântul său, domnul Florin Stadiu, secretar de stat în Ministerul
Apelor şi Protecţiei Mediului a adus argumente care să susţină necesitatea
modificărilor la Legea nr.137/1995.
În continuare s-au purtat dezbateri în legătură cu proiectul de lege
propus.

Domnul deputat Ioan Bâldea – subliniază problema investiţiilor şi
întreabă dacă în cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului există o
mai mare atenţie pentru derularea unor investiţii necesare în domeniu.
De asemenea, având în vedere multele nereguli înregistrate în
procesele de privatizare, întrebăm dacă în Ministerul Apelor şi Protecţiei
Mediului există un compartiment, un serviciu, cineva care să se ocupe de
prevederile legate de investiţiile postprivatizare, dacă se urmăreşte evoluţia
după această fază.
Trebuie avut în vedere ca avizul, acordul şi autorizaţia de mediu să se
revizuiască dacă apar elemente noi ca impact asupra mediului, necunoscute la
data emiterii. Normal ar fi ca aceste avize să se suspende în cazul
nerespectării prevederilor acestora, sau ale programelor pentru conformare,
iar suspendarea să se menţină până la eliminarea cauzelor pentru că, după
privatizare, noii proprietari se preocupă în primul rând de obţinerea de profit
şi ignoră uneori cu desăvârşire, problemele legate de protecţia mediului.
S-a dat cuvântul, în continuare, domnului Florin Stadiu, secretar de stat
care a răspuns la întrebările formulate pe parcursul dezbaterilor, după care
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei a făcut unele remarci pe
marginea problematicii puse în discuţie afirmând: „Am impresia că acest
minister este mult prea conciliant în domeniu. Aveţi multă putere pentru a
interveni. Aţi închis vreo unitate care poluează ? Domnul deputat Victor
Neagu spunea de conlucrarea între Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. V-aţi pus vreodată
problema că noi vă putem face vinovaţi de existenţa ploilor acide? Eu nu cred
că nu se ştie despre aceste ploi acide ale căror cauze au început să le cunoască
şi ţăranii simpli. Am înţeles că este un început de colaborare între cele două
ministere şi vreau să vă anunţ că vă vom înainta o adresă cu problemele pe
care vrem să ni le clarificaţi.
Preşedintele comisiei propune spre avizare proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2002 pentru modificarea
şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995.
Proiectul de lege a primit aviz favorabil şi a fost votat în unanimitate.
În partea a doua a şedinţei s-a luat în dezbatere proiectul 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.
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei, a invitat la cuvânt
pe domnul Ovidiu Ionescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor care a prezentat argumentele care au stat la baza
proiectului de lege supus analizei şi dezbaterii comisiei.
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Domnul deputat Ioan Bâldea – în stilul de lucru am încercat să purtăm
un dialog şi o conlucrare încât actele să fie cât mai bine elaborate. Suntem
puşi uneori în imposibilitatea de a finaliza actele, cum se întâmplă cu
ordonanţa privind câinii agresivi, cea privind pescuitul şi acvacultura. Nu era
mai bine ca în momentul în care se emite un act, ministerul să fi consultat şi
specialiştii din comisia noastră ? Scrie în textul ordonanţei de urgenţă că întro perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă
privind masa lemnoasă se va constitui o comisie de autorizare. S-a constituit
această comisie ?
S-a propus aici să nu intrăm astăzi în dezbateri pe fond, să mai lăsăm
proiectul de lege pentru aprofundare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Victor NEAGU
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