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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 06 - 07.06.2001
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 06 - 07.06.2001 având următoarea
ordine de zi:
1. Analiza situaţiei conflictuale de la S.C. Braigal Brăila.
2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea legii nr. 26
din 1996 privind Codul Silvic (sesizare în fond – PL 216/29.03.2001 şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi)
3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 31
din 2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
(sesizare în fond – PL 217/29.03.2001 - şedinţă comună cu Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi)
4. Propunerea legislativă privind unele măsuri de protejare a fondului
forestier (reexaminare – PL 93/1998 - şedinţă comună cu Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi)
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 (148/1998) şi Propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
(reexaminare – PL 152/1998)
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi
comercializării alimentelor (reexaminare – PL 322/1999)
7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
Fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103 din 1996
(469/1999) (reexaminare – PL 469/1999)
8. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999
privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru
achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole şi
instalaţii pentru irigat din producţia internă (reexaminare – PL
29/1999)
9. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 132/1999 pentru modificarea şi completarea 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 de irigat din producţia internă
(reexaminare – PL 350/1999)
10.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 150/1999 pentru
modificarea articolului 14 din Ordonanţa de urgenţă nr. 88/1997
privind privatizarea societăţilor comerciale
La lucrările şedinţelor au participat 32 deputaţi, fiind absent domnul
deputat Mihalachi Vasile – delegaţie externă.
Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu,
preşedintele Comisiei.
La şedinţă au participat ca invitaţi:
• Domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor
• Domnul Dan Ionel, director general - S.C. Insula Mare a Brăilei S.A.
• Domnul Nicolae Ginghină, economist, lider de sindicat - S.C. Insula Mare a
Brăilei S.A.
• Domnul Ioan Marcan, inginer, lider de sindicat - S.C. Insula Mare a Brăilei
S.A.
• Domnul Dragoş Tudose, ziarist - ziarul Brăileanul
• Domnul Emanoil Dobrescu, ziarist - ziarul Brăila
Domnul director general Dan Ionel a făcut o scurtă prezentare a
organizării şi activităţii unităţii agricole pe care o conduce, punând accent pe
raporturile dintre S.C. Insula Mare a Brăilei S.A. şi S.C. REEN Import - Export
S.R.L. Cele două societăţi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de
asociere în participaţiune, contract ale cărui prevederi nu sunt favorabile unităţii
agricole " Insula Mare a Brăilei", susţine directorul general Dan Ionel. Astfel,
S.C. IMB S.A. este deposedată de dreptul de a asigura organizarea şi
conducerea activităţii şi nu-şi poate valorifica producţia agricolă ce îi revine. În
prezent, ca urmare a rezultatului exerciţiului financiar al societăţii în 2000, S.C.
IMB S.A. se află în procedură de reorganizare judiciară. Serviciile aduse de S.C.
REEN Import - Export S.R.L. sunt îndoielnice, un exemplu fiind diferenţa dintre
profitul obţinut la producţia vegetală în urma asocierii - 9,6 mld, faţă de 34,25
mld lei profit obţinut de S.C. IMB S.A. până la asociere. În consecinţă, preluarea
managementului de către firma S.C. REEN Import - Export S.R.L. ar fi
inoportună şi dezavantajoasă pentru S.C. IMB S.A.
Nemulţumiri legate de asocierea cu firma S.C. REEN S.A. au fost arătate
şi de domnul Nicolae Ginghină, lider sindical. Această asociere a generat mai
multe scandaluri financiare şi sociale. Astfel, în urma încheierii unui contract de
valorificare a producţiei în 1999, firma REEN a produs o pagubă S.C. IMB S.A.
de 47 mld lei. Această pagubă a fost constatată de Corpul de Control al
Guvernului. Curtea de Conturi constată , de asemeni, pagube de miliarde
produse atât IMB, cât şi altor firme cu care IMB avea încheiate contracte de
valorificare a producţiei. Fără să se achite de datorii, S.C. REEN încheie
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contractul de asociere în participaţiune cu S.C. IMB S.A. în scopul vânzării
producţiei înfiiţate de IMB în 1999 şi înfiinţării de noi culturi în 2000. Acest
contract conţine multe vicii de formă şi de fond, fapt constatat şi de
Departamentul de Control şi Anticorupţie . Derulând acest contract, S.C. REEN
S.R.L. obţine un profit de 34 mld lei prin vânzarea producţiei înfiinţate de S.C.
IMB S.A. După vânzarea producţiei înfiinţate prin asociere se obţine o pierdere
de 24 mld. În condiţiile în care această asociere nu este benefică pentru IMB,
lucru constatat de organele de control abilitate, la data de 25 mai 2001 Agenţia
Domeniilor Statului încheie cu firma S.C. REEN S.R.L. un contract de
management, cu termen 31.12.2001. Liderul sindical consideră oportună şi
necesară privatizarea, dar solicită derularea acesteia în condiţiile legii şi
transparenţă totală.
Domnul secretar de stat Gheorghe Predilă a sublinita faptul că termenul
derulării contractului este limitat, iar derularea acestuia poate fi încheiată în
condiţiile nerespectării clauzelor prevăzute în el. Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor monitorizează activitatea desfăşurată în Insula Mare a
Brăilei, sunt dosare pe rol, iar altele în instrumentare. Un colectiv special al
ministerului se va afla în unitate pentru supravegherea recoltării.
Membrii Comisiei au criticat faptul că în Insula Mare a Brăilei se obţin
pierderi, în condiţiile în care aproape toate cheltuielile sunt acoperite de la
bugetul de stat. Soluţia este privatizarea, dar aceasta trebuie făcută cu
respectarea prevederilor legale şi după clarificarea problemelor existente în
societate.
Domnul deputat Ludovic Mardari a solicitat o explicaţie legată de
preluarea managementului de firma S.C. REEN S.R.L., în condiţiile în care
firma în cauză a beneficiat de subvenţii, dar a înregistrat pierderi şi n-a respectat
contractul încheiat cu S.C. IMB S.A.
Membrii Comisiei consideră un abuz de putere din partea Agenţiei
Domeniilor Statului, prin încheierea contractului de management cu firma S.C.
REEN S.R.L., dat fiind faptul că acest lucru s-a făcut fără bază legală.
Privatizarea managementului, susţin membrii Comisiei, trebuia făcută prin
licitaţie publică, iar nerespectarea clauzelor contractuale trebuia să ducă la
rezilierea contractului de asociere prin participaţiune dintre cele două societăţi.
În finalul discuţiilor, s-a hotărât transmiterea unei note informative către
primul ministru, din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice, privind ilegalităţile comise în Insula Mare a
Brăilei şi poziţia membrilor Comisiei legată de acestea.
În continuarea dezbaterilor, membrii Comisiei propun respingerea
proiectelor de lege aflate la punctele 2, 3, 4, 5, 7, 8 şi 9 ale ordinii de zi.
Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării
alimentelor membrii Comisiei îşi susţin punctul de vedere exprimat în raportul
întocmit anterior.
Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă nr. 150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanţa de
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urgenţă nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale au fost amânate
pentru şedinţa viitoare.

Preşedinte,

Secretar,

Ilie NEACŞU

Victor NEAGU
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