
Parlamentul României
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

              Bucureşti, 01.11.2001
              Nr. 24/475

SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 30.10-31.10

şi 01.11.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a
desfăşurat lucrările în şedinţă, în zilele de 30.10.-31.10.2001 şi 01.11.2001, cu următoarea
ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare
nr.60/1974 (sesizare în fond � PL 373/2000/2001) - reexaminare;

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Legea creditului agricol (sesizare în
fond - PL 311/2001) - termen depunere 26.10.2001;

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole (sesizare în fond - PL 591/2001) -
procedură de urgenţă - termen depunere 29.10.2001.

La şedinţele din cele trei zile au participat toţi cei 33 deputaţi, membri ai
Comisiei.

Din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a participat domnul
Gheorghe Predilă, Secretar de Stat.

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei,  care a
prezentat ordinea de zi propusă şi a detaliat modalităţile de lucru.

În cuvântul său, domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor a susţinut că apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.108/2001 privind exploataţiile agricole se datorează situaţiei actuale din agricultură.

Urmărim să ridicăm performanţele în activitatea din agricultură la nivele apropiate
de rezultatele obţinute în Uniunea Europeană, rezultate care, în urma integrării noastre în
această uniune, vor deveni criterii de performanţă minimală pentru cei ce deţin exploataţii.

Proiectul de act normativ este structurat în şase capitole stabilind în primul rând
mărimea minimă a exploataţiilor agricole din sectorul vegetal, animal, piscicol sau mixt.

Mărimea acestor exploataţii este determinată de posibilitatea realizării unor venituri
care să permită constituirea fondurilor proprii pentru realuarea procesului de producţie, a
fondului de dezvoltare, precum şi a unui profit.

Folosirea eficientă a fondurilor comunitare, precum şi a sprijinului acordat de stat
pentru subvenţii, ajutoare şi facilităţi financiare se poate face numai pentru exploataţii cu un
aport substanţial de bunuri şi produse pe piaţă.

În înţelesul actului normativ în discuţie, exploataţiile agricole cu dimensiuni sub
nivelul minim propus sunt considerate exploataţii agricole familiale care, de asemenea, vor
benefica de unele categorii de servicii şi facilităţi financiare.



2

Din dezbaterile pe marginea proiectului de lege s-au desprins următoarele concluzii,
sintetizate de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele comisiei: Legea este extrem de utilă
pentru îmbunătăţirea cadrului necesar creşterii performanţei în agricultură, precum şi pentru
utilizarea cât mai eficientă a fondurilor băneşti, atât a celor de la buget cât şi a celor venite
de la Comunitatea Europeană.

Actul normativ are şi unele imperfecţiuni, care trebuie înlăturate prin amendamentele
pe care le prezintă deputaţii, membri ai comsiei. Trebuie să se acorde atenţie atât antrenării
specialiştilor în agricultură, cât şi forţei de muncă de la sate. Legea îi avantajează pe cei
care pot constitui asociaţii puternice, în măsură să promoveze performanţa. Exploataţiile nu
vor rezista decât în condiţiile în care se realizează producţii mari şi de calitate.

Au fost aduse amendamente care se regăsesc în raportul întocmit la prezenta lege.
În finalul dezbaterilor la această lege domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele

Comisiei, arată că multitudinea de idei subliniate în discuţii reflectă importanţa legii.
Este nevoie de aprofundarea analizei, suntem animaţi de bune intenţii, vrem ca legea

să fie în avantajul agriculturii româneşti, nu doar în interesul unui grup sau altul.
Dezbaterile vor fi reluate în şedinţa din data de 31 octombrie 2001 şi toţi cei în drept să vină
cu amendamente.

În continuare se trece la analizarea problemelor legate de modificările prevăzute prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2000 la legea sanitară veterinară.

Domnul deputat Ion Bozgă: Prezintă modificările aduse şi anunţă că acestea au fost
puse de acord cu celelalte prevederi.

Modificările se regăsesc în raportul întocmit.
În zilele de 31.10.2001 şi 01.11.2001 dezbaterile din şedinţe s-au ţinut pe articolele

din Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001
privind exploataţiile agricole.

Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele comisiei.
Amendamentele la proiectul de lege se regăsesc în raportul întocmit.
Dezbaterile vor fi reluate în şedinţa de săptămâna viitoare, pentru a se clarifica şi

forma în care se va aproba articolul 23, din capitolul VI, dispoziţii finale.

  Preşedinte,   Secretar,

Ilie NEACŞU       Alexandru PEREŞ
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