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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 21.03.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 martie 2001, avînd în dezbatere
următoarele puncte:

1. Analiza situaţiei din domeniul protecţiei plantelor din România.
2. Reanalizarea proiectului 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

3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2001
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/1999
privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină
fitosanitară (sesizare în fond) PL 190/2001

4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2001
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.219/1999
privind programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite
gratuit (sesizare în fond) PL 191/2001

5. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2001
pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziţia
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea
cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor
pentru creşterea animalelor, în perioada 1998 � 2000 şi a Ordonanţei
Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor
agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje
agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă
(sesizare în fond) PL 193/2001
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6. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră (avizare)
PL 194/2001

  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 şedinţă au participat ca invitaţi :
•  Domnul Mihai Berca � Preşedinte, Societatea Naţională de Protecţia

Plantelor
•  Domnul Mihai Tomşa - Prim-vicepreşedinte, Societatea Naţională de

Protecţia Plantelor
•  Domnul Gheorghe Tănase -  Secretar general, Societatea Naţională de

Protecţia Plantelor
•  Domnul Predilă Gheorghe - Secretar de Stat,  Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor

Domnul Mihai Berca a mulţumit membrilor Comisiei pentru iniţiativa de
a invita reprezentanţii sectorului de protecţie a plantelor, subliniind faptul că este
prima dată � în ultimii 10 ani � când participă la o dezbatere cu membrii
Comisiei.

Expunerea făcută de către domnul Mihai Berca, preşedintele  SNPP,  s-a axat
pe criza în care se găseşte sectorul de protecţie a plantelor, criză care generează
anual pierderi totale de recoltă de 2,5 miliarde USD. Consumul de pesticide din
România este extrem de scăzut, fiind de 8-10 ori mai mic decât în ţările U.E., iar
dezinteresul faţă de protecţia culturilor a dus la o invazie de peste 300 de boli şi
cca 350 de dăunători. Proliferează comerţul cu deşeuri de pesticide şi poliţia
fitosanitară nu poate funcţiona din lipsă de cadre.

Reprezentanţii SNPP au vorbit despre necesitatea elaborării unui act
normativ privind protecţia plantelor, în condiţiile în care acest sector este
guvernat încă de Legea 5/1985, precum şi de crearea unei strategii proprii
sectoriale de dezvoltare şi orientare a activităţii de protecţie a plantelor. Se
impune, de asemenea, reconsiderarea omologării, în România fiind importate şi
utilizate produse neomologate sau interzise utilizării în ţările lor de origine.

Una din condiţiile Uniunii Europene pentru agricultura românească o
reprezintă convenţia fitosanitară, iar statul va trebui să se implice în rezolvarea
problemelor din acest sector, cu accent pe monitorizarea îngrăşămintelor şi
pesticidelor, calitatea tratamentelor, reducerea poluării mediului, nivelul
reziduurilor în sol, ape şi plante.

După prezentarea făcută de către conducerea SNPP, au urmat întrebările şi
propunerile membrilor Comisiei .
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Domnul deputat Marian Ianculescu a subliniat faptul că în silvicultură se
execută anual lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor şi a cerut informaţii
despre posibilitatea distrugerii reziduurilor de pesticide din ţară.

Domnul deputat Zoltan Kovacs a solicitat o propunere de stopare a
comercializării pesticidelor de către vânzătorii neautorizaţi.

Domnul deputat Octavian Sadici a vorbit despre dezorganizarea existentă
în acest sector şi despre paralelismul creat în structurile din teritoriu. A mai
vorbit, de asemenea, despre lipsa de interes asupra depozitelor de reziduuri
pesticide şi pericolul pe care îl reprezintă aceste depozite în condiţiile
neprotejării lor.

Domnul deputat Ludovic Mardari a întrebat dacă este oportun de a se
introduce prin lege obligativitatea aplicării tratamentelor fitosanitare de către
producătorii agricoli.

 Membrii Comisiei au mai pus în discuţie probleme legate de
disponibilizările făcute în acest sector şi rezultatele din cercetare referitoare la
combaterea bolilor şi dăunătorilor.

În urma discuţiilor, s �a hotărât ca deputaţii din subcomisia de agricultură,
împreună cu reprezentanţii SNPP şi MAAP să lucreze la elaborarea unei
propuneri legislative privind protecţia plantelor care să cuprindă reglementări
actualizate la nevoile actuale, precum şi în concordanţă cu normele comunitare.

A urmat, apoi, reanalizarea proiectului 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 s-a soldat prin hotărârea membrilor Comisiei de a propune plenului
Camerei Deputaţilor respingerea acestuia. Proiectul de lege, adoptat de Senat în
şedinţa din 1 martie 2001, este redactat greşit, prin nerespectarea normelor de
tehnică legislativă. Potrivit acestor norme, nu se pot face modificări pe un act
normativ modificator.

 Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină
fitosanitară a fost amânată până la finalizarea dezbaterilor asupra raportului de
mediere la Ordonanţa de urgenţă nr. 71/1999.

În urma discuţiilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.219/1999 privind programul naţional pentru ţărănime
bazat pe cupoane atribuite gratuit, membrii Comisiei au hotărât să-l propună
aprobării plenului Camerei Deputaţilor în forma prezentată.

Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.40/2001 pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea
la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru
finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor
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pentru creşterea animalelor, în perioada 1998 � 2000 şi a Ordonanţei Guvernului
nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru
achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de
instalaţii pentru irigat din producţia internă a fost amânată. Membrii Comisiei au
solicitat un nou punct de vedere al Guvernului asupra abrogării celor două acte
normative, cu explicaţii privind atât înlocuirea acestora, cît şi asupra derulării
sumelor din buget în condiţiile în care nu va mai exista baza legislativă aferentă
acestora.
 În urma dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru sprijinirea
sectorului de pescuit la Marea Neagră, acesta a primit aviz favorabil.

După dezbaterile proiectelor de lege înscrise pe ordinea de zi, membrii
Comisiei au hotărât să invite pentru şedinţa viitoare conducerea Agenţiei
Naţionale de Consultanţă Agricolă.

Domnul deputat Petre Posea a solicitat invitarea reprezentanţilor Agenţiei
Domeniilor Statului şi ai Fondului Proprietăţii de Stat la Comisie, pentru
clarificarea problemelor legate de privatizările din agricultură.

       Preşedinte,            Secretar,

     Ilie NEACŞU                          Victor NEAGU


	Bucuresti, 21.03.2001

