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Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 18.06.2002, începând cu
orele 1400 ºi 19.06.2002, începând cu orele 830, având la ordinea de zi
urmãtoarele:

Marþi 18.06.2002:
1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind respingerea

Ordonanþei Guvernului nr.8/2001 pentru modificarea Legii nr.34/1994
privind impozitul pe venitul agricol (sesizare în fond - PL 288/2002)

2. Analiza performanþelor societãþilor comerciale ºi naþionale din cadrul
Agenþiei Domeniilor Statului.

Miercuri 19.06.2002:
1. Analiza situaþiei mecanizãrii în agricultura României.
2. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative pentru modificarea

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.108/2001 privind exploataþiile
agricole  (sesizare în fond - PL 78/2002)

3. Dezbaterea ºi avizarea, în procedurã de urgenþã, a proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.56/2002
privind programul de mãsuri de restructurare financiarã a creanþelor
deþinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra
agenþilor economici din sectorul agricol (avizare - PL 308/2002).

ªedinþele au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei.

Au fost prezenþi toþi cei 32 deputaþi, membri ai comisiei.
La ºedinþa din data de 18.06.2002 au participat ca invitaþi:
- domnul Gheorghe Predilã - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
- domnul Miron Moldovan - Director General în Ministerul Agriculturii,

Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
- domnul Corneliu Popa  - Director General al Agenþiei Domeniilor

Statului (ADS);
- domnul George Marinescu - Director în Ministerul Finanþelor Publice.
Dupã aprobarea ordinii de zi ºi prezentarea invitaþilor se trece la dezbateri.
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Domnul Gheorghe Predilã - secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor aratã cã Guvernul nu doreºte sã facã un joc din apariþia
ordonanþelor. La Senat s-a propus respingerea Ordonanþei Guvernului nr.8 din 19
iulie 2001 pentru modificarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul
agricol. ªi în continuare se vor purta discuþii legate de suprafeþele de la care se
pleacã. Trebuie sã existe responsabilitate în gospodãrirea terenurilor agricole.

Domnul George Marinescu - Ordonanþa urma sã funcþioneze doar în acest
an. Ea trebuia sã se aplice doar celor care aveau peste 10 ha. Pentru acest an
suntem de acord sã se aprobe varianta Senatului.

Domnul deputat Ionel Adrian - În perioada urmãtoare va trebui sã se
impoziteze toate suprafeþele. Trebuie sã se gândeascã la o lege prin care sã se
stipuleze condiþiile în care sã se foloseascã pãmântul. Sã se introducã reguli de
utilizare a terenurilor.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - S-a mers pe scutire de impozit pe teren
pânã în 2005. Taxa nu este prea mare. Se impune o atenþie modului în care se
lucreazã solul. Atunci când se aplicã taxe pentru suprafeþe mai mari de 10 hectare
se defavorizeazã asocierea, exploataþiile. Nu avem cum sã ne aliniem regulilor
existente în Uniunea Europeanã decât dacã avem productivitate ºi costuri reduse.

Se supune la vot varianta aprobatã de Senat. Propunerea a fost votatã cu
majoritate de voturi. S-a înregistrat 1 abþinere.

Dezbaterile au continuat pe marginea punctului 2 al ordinii de zi: Analiza
performanþelor societãþilor comerciale ºi naþionale din cadrul Agenþiei
Domeniilor Statului.

Domnul Gheorghe Predilã - Agenþia Domeniilor Statului este la acest
moment cea mai grea componentã a Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor. Cei care au fost pânã acum la conducerea Agenþiei nu au reuºit sã-ºi
armonizeze eforturile cu ceilalþi. Analiza anterioarã ne-a condus la concluzia cã
nu se mai putea continua. Domnul Corneliu Popa a dovedit în calitate de consilier
al ministrului pentru zona de Vest a þãrii cã este în mãsurã sã coordoneze
activitatea specificã a Agenþiei în perioada urmãtoare. Activitatea Agenþiei
Domeniilor Statului se analizeazã sãptãmânal, în cadrul operativelor. Se
urmãreºte creºterea atractivitãþii unitãþilor rãmase pentru privatizare.

Domnul Corneliu Popa - Prezintã pe scurt obiectivele pe care le are pentru
perioada urmãtoare în fruntea Agenþiei Domeniilor Statului. În momentul în care
a primit decizia de numire s-a angajat ca pânã la sfârºitul anului sã încheie
privatizarea atât a unitãþilor care sunt în portofoliul actual, cât ºi a celor 32 unitãþi
care sunt în vechea procedurã de privatizare. Vrea mai multã transparenþã, orice
sesizare care se referã la ADS sã-i fie adusã la cunoºtinþã, pentru a lua mãsurile
care se impun.

Domnul deputat Atilla Kelemen - Cu stupoare aflu, la doar douã
sãptãmâni, cã la conducerea ADS a fost numit altcineva. Este ciudat cã peste
douã sãptãmâni vedem o altã schimbare. Semnul de întrebare este la adresa
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conducerii Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor care ne pune în
faþa faptului împlinit.

Ceea ce am spus acum douã sãptãmâni este valabil ºi astãzi. Cred cã în
politicile MAAP s-ar cere o putere mai mare de decizie. În aceastã instituþie este
loc de mai bine, aveþi foarte multe de rezolvat.

 Despre importanþa activitãþii ADS ºi despre mãsurile pe care sã le
urmãreascã în continuare au luat cuvântul domnii deputaþi: Marian Ianculescu,
Ion ªtefan, Dan Rasovan, Sergius Sbârcea, Ion Bozgã, Zoltan Kovacs.

Domnul deputat Victor Neagu - Face aprecieri în legãturã cu activitatea pe
care ADS a desfãºurat-o ºi reaminteºte preocupãrile care au existat în perioada
1992-1996 pentru înfiinþarea ADAR - Agenþia pentru Dezvoltare ºi Amenajare
Ruralã.

Doamna deputat Liana Naum - Din discuþiile anterioare am reþinut unele
lacune legislative care blocheazã procesul de privatizare. Ar fi bine ca în astfel de
cazuri sã fie contactatã Comisia de agriculturã care sã ajute la înlãturarea
piedicilor apãrute în privatizare.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Activitatea noii conduceri sã fie cât mai
eficientã ºi cât mai lungã. S-a ridicat problema patrimoniului ADS: sunt exemple
de unitãþi care nu au situaþii clare în legãturã cu terenurile. Se denatureazã
situaþiile. Sã ne gândim ºi la acþiunea unor factori care conturbã activitatea. Sã
existe o colaborare înterministerialã. Sã ne gândim cum sã facem funcþional
sistemul.

Domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele comisiei - reaminteºte motivele
care au stat la baza acestei noi analize; importanþa pe care o are munca depusã de
cei de la ADS. Noua conducere sã þinã cont de toate recomandãrile fãcute în
timpul dezbaterilor din comisie ºi sã înregistreze în perioada urmãtoare saltul
calitativ aºteptat. Sunt probleme care trebuie rezolvate bine ºi repede. Prin actele
elaborate de ADS se consfinþesc ireversibilitãþi, de aceea este nevoie de mult
profesionalism ºi de pragmatism în abordarea viitoare a problematicii, precum ºi
de transparenþa reamintitã în cursul dezbaterilor din comisie.

Dezbaterile au fost reluate în ºedinþa din data de 19.06.2002 ºi au fost
conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele comisiei care anunþã cã pe
ordinea de zi se aflã analiza situaþiei mecanizãrii în agricultura României, precum
ºi dezbaterea ºi avizarea, în procedurã de urgenþã, a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.56/2002 privind programul de
mãsuri de restructurare financiarã a creanþelor deþinute de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare asupra agenþilor economici din sectorul agricol.

Se prezintã expunerea de motive la proiectul de lege, precum ºi avizul
favorabil al Consiliului Legislativ.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotãrât, în unanimitate, sã
avizeze favorabil proiectul de lege.

La analiza situaþiei mecanizãrii în agricultura României participã ca
invitaþi:
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- domnul Gheorghe Predilã - secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor;

- domnul Dorin  Zaharescu - ºef serviciu mecanizarea agriculturii în
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor;

- domnul Gheorghe Crãineanu - ºef serviciu Fond funciar în Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.

Domnul Gheorghe Predilã - secretar de stat în MAAP, aratã cã deºi în
agricultura României s-au produs modificãri de fond, Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor nu a blocat activitatea de mecanizare ºi de dotare a
agriculturii, pentru cã nu poþi înfãptui un program de guvernare fãrã a rezolva ºi
aceste probleme. Din bugetul pe care MAAP l-a avut la dispoziþie, s-a
subvenþionat 55% din preþul tractoarelor, acþiune ce va fi continuatã. De
asemenea, din fondul de dezvoltare a agriculturii se va dirija un procent de 70%
care sã subvenþioneze achiziþia de instalaþii de irigare. Pentru la anul sunt ºi alte
psoibilitãþi, se vor aloca sume mai mari ºi vor fi puse la dispoziþie ºi alte sume.
Vor deveni operaþionali ºi 80 milioane de dolari SUA de la Banca Mondialã,
destinaþi dezvoltãrii rurale, o parte dintre ei fiind folosiþi ºi pentru dotare.

Sunt o serie de greutãþi în realizarea unor programe coerente, determinate
în primul rând de actuala configuraþie a proprietãþii, de dispersarea mare a
suprafeþelor, care împiedicã achiziþia ºi utilizarea unor maºini ºi utilaje de mare
performanþã.

Domnul Dorin Zaharescu - Prezintã o informare detaliatã a situaþiei actuale
a mecanizãrii agriculturii. Câte un exemplar al acestei informãri a fost înmânat
participanþilor la dezbateri.

Au luat cuvântul în continuare domnii deputaþi: Zoltan Kovacs, Octavian
Sadici, Dan Rasovan, Sergius Sbârcea, Marian Ianculescu, Ion Mocioalcã, Petre
Posea, Gheoghe Pribeanu, Vasile Mihalachi care au subliniat starea actualã a
mecanizãrii în unitãþile administrativ teritoriale pe care le reprezintã ºi au
semnalat neajunsurile în ceea ce priveºte mecanizarea unor domenii importante
cum ar fi zootehnia, în care utilajele sunt învechite sau neperformante, nu mai
rãspund  exigeneþelor actuale ale producþiei.

Domnul deputat Victor Neagu - Faptul cã la MAAP coordonarea
mecanizãrii se realizazã printr-un compartiment la nivel se serviciu aratã
interesul care se acordã acestui domeniu. Agricultura cuprinde azi ºi zootehnia,
industria alimentarã, silvicultura, domenii care cer, de asemenea, un grad înalt de
mecanizare. Activitatea de mecanizare sã fie tratatã unitar, pentru toate
componentele, nu doar cu referire la tractoare, al cãror numãr nu a crescut, dar a
crescut destul de mult preþul acestora.

De la nivelul ministerului ar trebui sã se subvenþioneze preþul arãturilor de
toamnã, al seminþelor ºi preluarea recoltelor. Sã se acorde atenþie ºi calitãþii
plugurilor, cu care trebuie sã se facã arãturi de calitate.

De asemenea, sã se aibã în vedere cultura plantelor tehnice care au nevoie
de sisteme de maºini speciale.
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Sunt multe SRL-uri care produc maºini agricole - sunt organisme care
urmãresc acest aspect ?

Mai funcþioneazã ºcolile care pregãtesc mecanici agricoli, mai existã în
MAAP ceva legat de acest tip de învãþãmânt ? Sã întãrim acest compartiment al
mecanizãrii cu forþã mai multã ºi cu mai multã implicare.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Nici înainte de 1989 nu am avut ceea
ce trebuia în domeniul mecanizãrii. În fiecare an ar trebui înlocuite aproximativ
20 de mii de tractoare. Necorespunzãtoare este ºi situaþia în ceea ce priveºte
combinele de recoltat. Împreunã cu cercetarea agricolã ar trebui sã stabilim
tehnologiile de culturã. Sã se manifeste responsabilitate în tratarea consumurile
specifice - sã asigurãm performanþe maºinilor ºi tractoarelor. Sã ne ocupãm de
agregatele multifuncþionale. Ministerul sã-ºi reanalizeze funcþionalitatea,
realizarea unui colectiv care sã poatã cuprinde întreaga problematicã din
domeniu.

Domnul deputat Ioan Bâldea - Discutãm corect, deschis despre un
domeniu foarte important de care rãspunde MAAP. Lipsa mecanizãrii
echivaleazã cu iobãgia. Situaþia realã este gravã, s-au spulberat practic
AGROMEC-urile care asigurau mecanizarea ºi nu s-a pus nimic în loc. Dacã se
þine seama de vârsta tractoarelor din România, cunoscându-se cã peste 71% din
tractoarele existente au o vechime ce depãºeºte 8 ani, jumãtate din parc fiind tot
timpul în reparaþii, rezultã cã, practic, încãrcãtura realã pe tractor este dublã.
Gradul redus de dotare cu tractoare a agriculturii determinã ºi o dotare
proporþional redusã cu maºinile agricole acþionate de acestea, deoarece nimeni nu
cumpãrã maºini dacã nu are tractor ºi invers.

Aceeaºi situaþie necorespunzãtoare se întâlneºte ºi în ceea ce priveºte
combinele agricole, care sunt în mare parte uzate atât fizic cât ºi moral,
impunându-se mãsuri urgente de dotare cu combine pentru a se evita pierderile
mari la recoltare, înregistrate în ultimii ani datoritã supracoacerii. Mecanizarea
agriculturii trebuie sã se dezvolte pentru a se apropia de situaþia din celelalte þãri
europene. În urma dezbaterilor vom încheia o notã de probleme pe care va trebui
sã o urmãrim ºi sã cãutãm sã rezolvãm problemele semnalate.

PREªEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Victor NEAGU


