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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 11.12.2001, 13.12.2001

şi 14.12.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a ţinut dezbaterile în şedinţe în zilele de
11.12.2001, începând cu orele 1500, 13.12.2001, după epuizarea ordinii de zi din
Plen şi 14.12.2001, începând cu orele 830, având pe ordinea de zi următoarele:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2001 pentru aprobarea
Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la
Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre
România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de
reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4
august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000 (avizare - PL 662/2001).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea,
prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor,
precum şi înregistrarea soiurilor de plante  (dezbateri pe articole - PL
648/2001).

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind perdelele forestiere
de protecţie (sesizare în fond - PL 659/2001).

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru
creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral
sau parţial de stat ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică
sau privată a statului (sesizare în fond - PL 669/2001).

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii viei şi vinului, în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole (continuarea dezbaterilor  - PL
631/2001).

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Legea cooperaţiei
(avizare - PL 370/2001).

Au fost prezenţi toţi cei 31 de deputaţi, membri ai comisiei.
La şedinţă au participat ca invitaţi, în ziua de 11 decembrie 2001:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor,



2

- Domnul Gheorghe Hedeşan - Şef al Inspecţiei de Stat  pentru Calitatea
Seminţelor şi Materialului Săditor,

- Domnul Adrian Popa - Director, Direcţia pentru Strategii şi Politici în
Silvicultură din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,

- Domnul Cristian Candet - Director general al Agenţiei Domeniilor
Statului,

- Doamna Alina Corduneanu - Consilier juridic al Agenţiei Domeniului
Statului.

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei, care a anunţat că, întrucât într-o şedinţă anterioară s-au purtat
dezbateri generale pe marginea proiectului de Lege privind producerea,
prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor,
precum şi înregistrarea soiurilor de plante, se va trece la analizarea  pe articole a
acestui proiect de lege. Anunţă, de asemenea că s-au propus şi amendamente şi
că ele vor fi analizate pe parcursul dezbaterilor. Amendamentele care au fost
aprobate în comisie se regăsesc în raportul întocmit la proiectul respectiv. La
art.13, amendamentul propus de domnul deputat Kovacs Zoltan a fost respins,
obţinând doar 5 voturi pentru şi de asemenea, un amendament propus de
domnul deputat Alexandru Pereş la articolul 21, pct. d) a fost respins pentru că a
întrunit tot 5 voturi pentru.

O atenţie aparte s-a acordat art.49, care se referă la sancţiunile care se
aplică pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, toţi membrii comisiei fiind
de acord cu dublarea cuantumului amenzilor aplicate.

S-a trecut apoi la dezbaterea proiectului de Lege privind unele măsuri
pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital
intergral sau parţial de stat ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate
publică sau privată a statului.

În cuvântul său, domnul Gheorghe Predilă, Secretar de Stat în Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a arătat că legea nu acţionează retroactiv
şi că ea are darul de a impulsiona procesul de privatizare a unităţilor din acest
domeniu.

Pentru trecerea de la economia centralizată la o economie de piaţă viabilă,
privatizarea societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat
reprezintă un obiectiv important. De multe ori acest proces este însă îngreunat
de marile datorii pe care aceste societăţi le au atât faţă de alţi comercianţi, dar
mai ales faţă de bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale şi bugetele
fondurilor speciale. Privatizarea societăţilor comerciale care deţin în
administrare terenuri agricole a început în anul 1999 prin intrarea în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.198/1999.

Procesul de privatizare în agricultură este unul din paşii decisivi pentru
acest domeniu, însă, şi în acest caz, datoriile mari pe care le au unele societăţi
comerciale din agricultură fac dificilă privatizarea acestora.
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Unele societăţi au intrat în lichidare juridică, anterior activele lor fiind
vândute prin licitaţie în urma procedurilor de executare silită. Aceste aspecte au
dus la scăderea atractivităţii societăţilor comerciale scoase la privatizare şi de
asemenea valoare acestora şi potenţialul lor economic se diminuiază.

Anularea datoriilor bugetare ale societăţilor comerciale care au în
administrare terenuri agricole ar constitui un pas necesar pentru realizarea unui
proces de privatizare eficient prin creşterea atractivităţii acestor societăţi şi
asigurarea exploatării eficiente a terenurilor agricole.

Prin proiectul de lege se propune ca Parlamentul să delege Guvernului
dreptul ca, prin hotărâre, în urma unei analize aprofundate a situaţiei economice
a societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole, să decidă,
asupra oportunităţii, acordării scutirilor de la plată a obligaţiilor bugetare către
bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale şi bugetele fondurilor speciale.

Această soluţie se propune pentru luarea acestor decizii într-un timp mai
scurt.

Domnul deputat Mircea Toader - Ridică problema asigurării unui
tratament egal şi celor care au preluat prin privatizare astfel de unităţi.

Pentru cele privatizate, datoriile se reeşalonează, se anulează sau se
compensează ?

Domnul deputat Petru Crăciun - Afirmă că este imoral să ştergi datoriile
la cele care au fost privatizate, pentru că s-au privatizat ţinându-se cont de
datoriile avute.

Domnul deputat Ion Bozgă - Arată că legea este incompletă, pentru că
societăţi rămase pentru privatizare au rămas atractive doar prin pământul pe
care-l au.

Domnul deputat Ion Ştefan - Este vorba doar de societăţi aflate în
portofoliul Agenţiei Domeniilor Statului şi numai pentru acelea putem decide.

Celelalte sunt afaceri private. Ar trebui stabilite şi nişte termene.
Domnul deputat Ludovic Mardari - Propune ca preţul de vânzare al

acestor unităţi să scadă şi să rămână datoriile de plătit. Statul, prin organismele
sale să se implice ca aceste unităţi să devină atractive.

Domnul deputat Octavian Sadici - Arată că nu s-a manifestat  suficientă
preocupare pentru buna gospodărire a acestor unităţi şi nici pentru recuperarea
datoriilor. De aici rezultă sărăcia care este la buget.

Domnul deputat Ion Bâldea - Legea vine ca o măsură de neputinţă. La
începutul acestui an, Agenţia Domeniilor Statului a afirmat că va face unităţile
atractive. Înaintarea acestei legi pentru dezbatere dovedeşte că nu s-a făcut
nimic din ceea ce s-a promis.

Domnul deputat Marian Ianculescu - Susţine că acest proiect ar trebui
amendat, astfel încât scutirile la plata obligaţiilor către buget să se acorde doar
în urma unor controale riguroase ale Ministerului Finanţelor Publice, prin care
să se stabilească cine este responsabil de aceste datorii. Legea ar trebui să-i
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oblige pe cei care nu-şi plătesc datoriile către stat, nici după ce au beneficiat de
anularea lor să plătească şi sumele de care au fost scutite iniţial.

În continuare, domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei, supune
dezbaterii plenului comisiei proiectul de Lege privind perdelele forestiere  de
protecţie.

În numele iniţiatorilor a luat cuvântul domnul deputat Marian Inaculescu,
şeful subcomisiei pentru silvicultură care prezintă un scurt istoric al
preocupărilor existente în România pentru asigurarea, în zone neacoperite de
păduri a unor perdele forestiere de protecţie. Necesitatea creării perdelelor de
protecţie este relevantă în această perioadă de un  procent necorespunzător de
împădurire la nivel naţional, dar şi de schimbările climatice înregistrate ca
urmare a prefacerilor industriale şi a distrugerii în timp a unor amenajări de
acest tip, cu consecinţe uneori devastatoare asupra mediului înconjurător.

Obiectul legii îl constituie nu numai perdelele forestiere de protecţie a
câmpului agricol, ci şi alte categorii de perdele forestiere de protecţie cum sunt
cele de protecţie antierozionale, perdelele forestiere de protecţie a căilor de
comunicaţie şi de transport, perdele forestiere de protecţie a digurilor şi
malurilor, precum şi cele de protecţie a localităţilor şi a unor obiective
economice şi sociale.

Importanţa adoptării acestei legi a fost subliniată şi de domnul Gheorghe
Predilă, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
care a arătat că rolul perdelelor de protecţie este relevat şi de influenţa pe care
ele o au asupra creşterii producţiilor agricole cu aproximativ 30%.

Extinderea vegetaţiei forestiere în afara fondului forestier naţional pe o
suprafaţă de peste 100.000 ha, obiectiv prevăzut în Programul de guvernare pe
perioada 2001-2004, trebuie să se realizeze, cu prioritate, prin înfiinţarea
perdelelor forestiere de protecţie.

S-a trecut, apoi, la dezbaterea pe articole a legii privind perdelele de
protecţie.

Amendamentele aduse la lege sunt evidenţiate în raportul întocmit.
În urma dezbaterilor din data de 11.12.2001 proiectul de lege a fost

aprobat în unanimitate.
Tot în finalul şedinţei au fost avizate favorabil propunerile legislative

privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2001 pentru aprobarea
Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la
Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre
România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de
reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4
august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000 şi propunerea legislativă privind
Legea cooperaţiei.
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Dezbaterile au fost reluate în şedinţe în zilele de 13.12.2001 şi
14.12.2001 pe ordinea de zi aflându-se proiectul Legii viei şi vinului în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole (continuarea dezbaterilor - PL
631/2001).

Preşedintele comisiei, domnul deputat Ilie Neacşu a arătat că trebuie
analizate cu mai mare atenţie aspectele legate de reglementările referitoare la
arealele de cultură a viţei de vie şi la delimitarea lor, la producerea, circulaţia şi
controlul calităţii materialului săditor viticol, la înfiinţarea, întreţinerea şi
defrişarea plantaţiilor viticole, la clasificarea vinurilor şi a produselor pe bază de
must şi vin, la condiţiile de calitate şi de producere a vinurilor cu denumire de
origine. Să se acorde mai multă atenţie reglementărilor referitoare la respectarea
practicilor şi tratamentelor oenologice autorizate, la înregistrarea corectă a
producţiei de vinuri, la transportul şi comercializarea lor. Să se urmărească mai
atent asigurarea condiţiilor pentru derularea eficientă a importului şi exportului
de produse de vinificaţie.

Dezbaterile vor fi reluate în şedinţe în cursul săptămânii viitoare.

  Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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