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PROCES VERBAL
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 13 şi 14 martie 2001, avînd în dezbatere următoarele
puncte:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
96/1998 republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 141/1999 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional (sesizare în fond) PL
85/2001

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000
privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din
fondul forestier naţional (sesizare în fond) PL 162/2001

3. Proiectul de lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000
privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul
certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare
pentru certificatele de depozit (sesizare în fond) PL 159/2001

4. Proiectul de lege privind acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli mici şi
mijlocii (sesizare în fond, în vederea reexaminării) PL 352/1997

5. Analiza situaţiei din avicultura românească

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, domnul deputat Predică Vasile
fiind absent motivat � concediu medical.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei.

La dezbateri au participat ca invitaţi :
•  Domnul Toader Tudor � director, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor
•  Domnul  Filip Georgescu � director, Regia Naţională a Pădurilor
•  Domnul Ilie Van � preşedinte, Uniunea Crescătorilor de Păsări din România
•  Domnul Teodor Mihalcea� director, Avicola Tărtăşeşti
•  Doamna Lavinia Stănescu � director, Avicola Bucureşti
•  Domnul Viorel Fetinca � acţionar majoritar, Avicola Buzău



•  Domnul Vasile Barbu � director economic, Avicola Buzău
•  Domnul Vasile Băcilă � director, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor

În ziua de 13 martie 2001, Comisia a avut în dezbatere propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 republicată în
temeiul art. IV din Legea nr. 141/1999 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional. În urma prezentării făcute de către
unul din iniţiatori, domnul deputat Marian Ianculescu, s-a relevat faptul că
amendamendamentele care fac obiectul acestei iniţiative legislative corectează unele
erori şi confuzii din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată. Astfel, au fost
aduse modificări privind administrarea pădurilor proprietate privată prin structuri silvice
de stat sau prin structuri silvice private, similare cu cele de stat. Totodata, s-a prevăzut
ca până la retrocedarea terenurilor forestiere în baza Legii nr. 1/2000, paza şi
gospodărirea pădurilor să se realizeze prin actualele structuri silvice, urmând ca
deţinătorii de păduri să primească beneficiul rezultat din valorificarea masei lemnoase.
Au mai fost aduse modificări la structura inspectoratelor silvice teritoriale şi raza lor de
acţiune, în scopul creşterii eficienţei controlului aplicării regimului silvic.

Au fost dezbătute primele 18 puncte din cadrul iniţitivei legislative, restul
articolelor rămânând în discuţie pentru şedinţa de miercuri, 14 martie 2001.

Şedinţa de miercuri a debutat cu discuţiile asupra situaţiei din avicultura
româneasca. Domnul Ilie Van, preşedintele UCPR, a scos în evidenţă o uşoară redresare
a acestui segment, în ciuda lipsei de sprijin şi a fiscalităţii ridicate. Dar, pe viitor, fără o
susţinere reală din partea statului, societăţile avicole nu-şi vor mai putea continua
activitatea, iar România va trebui să apeleze  la importuri masive pentru aprovizionarea
cu produse avicole.

Domnul Van a arătat greutăţile cu care se confruntă acest sector: importurile de
carne  cu preţuri de facturare incorecte şi lipsa unui control sanitar-veterinar a
produselor din vamă, fiscalitatea ridicată, lipsa pieţii organizate a cerealelor ce
determină o evoluţie speculativă a preţurilor acestora, datoriile vechi , lipsa subvenţiilor
pentru retehnologizare. Toate acestea în condiţiile în care se doreşte realizarea unor
performanţe similare cu ţările Uniunii Europene si ţările din cadrul CEFTA, ţări care
acordă subvenţii masive sectoarelor agricole proprii.

Reprezentanţii sectorului avicol au solicitat sprijin Comisiei pentru susţinerea în
faţa executivului a propunerilor avute în vedere de UCPR pentru îmbunătăţirea
activităţii în domeniu, cum ar fi: desfiinţarea taxelor suplimentare impuse
producătorilor avicoli, reducerea TVA-ului pentru produsele avicole, reducerea
impozitului pe profit , legiferarea barierelor tarifare, acordarea unor subvenţii pentru
retehnologizarea, reeşalonarea datoriilor.

Domnul deputat Raşovan a considerat că foarfeca preţurilor la cereale afectează,
într-adevăr, sectorul avicol  şi că statul ar trebui să se implice prin susţinerea acestuia, în
condiţiile în care toate ţările UE şi CEFTA practică subvenţii ridicate în agricultură.

Domnul deputat Posea a sugerat ca doleanţele celor din sectorul avicol, împreună
cu propunerile membrilor Comisiei, să fie concretizate în iniţiative legislative.



Domnul deputat Zoltan a subliniat faptul că problema aviculturii trebuie privită în
ansamblul agriculturii româneşti, acordarea unor credite şi facilităţi punctuale numai
acestui sector neaducând decât o salvare de moment.

Membrii Comisiei au arătat că pe termen scurt sprijinirea aviculturii n-o poate
face decît executivul. Ar putea fi soluţionate, în prima etapă, problema reeşalonării,
furaje mai ieftine, subvenţii pentru terenul agricol. Pe termen lung-însa- salvarea
aviculturii presupune salvarea agriculturii. Problemele fiscale nu se pot rezolva pe
segmente, va trebui stabilită o strategie comună cu toate celelalte sectoare din
agricultură, iar patronatele, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice să solicite
Ministerului de Finanţe acordarea sumelor necesare redresării agriculturii româneşti.

A urmat , apoi, continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 republicată în temeiul
art. IV din Legea nr. 141/1999 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea
fondului forestier naţional, începute în şedinţa de marţi, 13 martie.

Iniţiativa legislativă a fost avizată favorabil, cu  amendamente ce vor fi trecute în
raportul Comisiei.

Lucrările şedinţei au continuat cu  dezbaterile asupra proiectului de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la
plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional.
Membrii Comisiei au considerat că atît timp cât Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată şi Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, nu prevăd nici o excepţie
de la plata taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul silvic, nu se
justifică crearea unei discriminări prin aprobarea proiectului de lege sus menţionat. În
consecinţă, Comisia a hotărît să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea
proiectului de lege sus menţionat.

Proiectul de lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind
reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de
depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele
de depozit a fost aprobat de membrii Comisiei în forma prezentată de Senat, cu două
modificări ce vor fi înscrise în raport.

În urma discuţiilor pe marginea proiectului de lege privind acordarea de sprijin
financiar producătorilor agricoli mici şi mijlocii, membrii Comisiei au votat respingerea
acestuia. Guvernul are în faza de finalizare noi acte normative cu o altă viziune asupra
sprijinului ce se va acorda producătorilor agricoli.

         Preşedinte,                    Secretar,

        Ilie NEACŞU            Alexandru PEREŞ
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