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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 11.11.2003, 12.11.2003
şi 13.11.2003
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11.11.2003,
12.11.2003 şi 13.11.2003 şi a avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii Creditului Agricol pentru producţie nr.150/2003
(sesizare în fond – PL 563/2003)
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.6
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind
exploataţiile agricole (reexaminare – PL 95 /2003)
Şedinţa din data de 11.11.2003 a început la orele 1400 şi a fost condusă
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei.
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei.
A participat ca invitat la şedinţă domnul Gheorghe Predilă, consilier în
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii Creditului Agricol pentru producţie nr.150/2003
(sesizare în fond – PL 563/2003)
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.6
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind
exploataţiile agricole (reexaminare – PL 95 /2003)
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru
completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind
exploataţiile agricole.
D-na deputat Liana Elena Naum, iniţiatoarea propunerii legislative a
susţinut că în forma ei actuală, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.108/2001, cu modificările şi completările ulterioare, art.6 nu cuprinde
exploataţiile agricole care sunt constituite din terenuri aflate în administrarea
instituţiilor publice. Propunerea legislativă pe care a iniţiat-o creează acces la
finanţare şi pentru exploataţiile sus menţionate. Totodată, se vor elimina
discriminările privind finanţarea exploataţiilor agricole şi va crea efecte
pozitive în organizarea şi dezvoltarea acestora.
Domnul deputat Mihai Nicolescu - precizează că punctul de vedere al
Guvernului nu agreează această idee. La punctul 2 chiar se precizează că
„dispoziţiile propuse de iniţiator nu menţionează în proprietatea cui se află

terenurile, ci doar administratorul acestora, respectiv instituţiile publice”.
Pentru a fi mai bine analizată, trebuie să se facă o adresă nouă, mergând chiar
punctual, menţionându-se clar despre ce unităţi este vorba.
Domnul deputat Marinache Vişinescu -. Iniţiativa pare de bun simţ.
Problema este că dacă vom da drumul unei astfel de iniţiative vor veni să
ceară acelaşi lucru şi alte unităţi.
Domnul deputat Octavian Sadici – susţine iniţiativa legislativă şi arată
că atâta timp cât proprietarul îndeplineşte condiţiile, trebuie susţinut.
Domnul Gheorghe Predilă – Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor
şi Mediului nu poate să disloce fonduri pentru alte ministere.
Banii sunt pentru a se produce un fond de marfă destinată pieţei. Aici se
produce doar pentru consumul intern. Nu sunt exploataţii cu caracter
comercial.
S-a hotărât ca dezbaterea să fie amânată, iar pentru clarificarea
problemelor să se trimită o altă adresă la Guvern, pentru a se preciza punctual
ce se doreşte prin această propunere legislativă.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii Creditului Agricol pentru producţie
nr.150/2003.
Domnul Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor, Apelor şi Mediului a arătat că adoptarea Legii creditului agricol
pentru producţie nr.150/2003 a creat premizele instituirii şi funcţionării unui
sistem de creditare a activităţilor curente din agricultură, care, prin
instrumentele economico-financiare care îl compun vor permite obţinerea unor
producţii stabile şi de calitate, determinante pentru o agricultură modernă şi
eficientă. S-au purtat discuţii cu conducerile mai multor bănci cu care s-a
reuşit demararea creditului agricol.
Domnul deputat Ion Ştefan – este de acord cu propunerea legislativă.
Atrage atenţia că între beneficiarii creditului agricol nu se regăsesc şi cei care
vor să fie ajutaţi cu credite pentru achiziţionarea de material biologic pentru
piscicultură.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – legea a avut o geneză aparte, a
suferit şi o serie de amânări. Trebuie, însă, să apreciem că a ieşit o lege bună
pentru agricultură, incompletă, însă, pentru că nu are şi un capitol pentru
investiţii.
Între activităţile curente de producţie, definite prin lege, la art.2 lit.b),
este menţionată „achiziţionarea din producţia internă, sau producerea puilor de
pasăre pentru carne şi ouă, a purceilor pentru îngrăşat, precum şi a tineretului
ovin şi bovin pentru îngrăşat”.
Dispoziţia de mai sus contravine prevederilor Acordului European
instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi
statele membre ale acestora, pe de altă parte.
Modificarea legii se impune pentru a-i mări gradul de funcţionalitate şi
a o face mai accesibilă.
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S-a trecut la dezbaterea pe articole. Amendamentele formulate se
regăsesc în raportul întocmit la lege.
Propunerea legislativă a fost aprobată cu unanimitatea voturilor
exprimate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 12.11.2003, începând cu
orele 900.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei care a anunţat că, începând cu orele 1000 activităţile în comisie se vor
desfăşura în teren, în cadrul INDAGRA – 2003, expoziţie internaţională de
echipamente şi produse din domeniul agriculturii, zootehniei şi industriei
alimentare, manifestare organizată la Complexul Expoziţional Romexpo.
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei.
În cadrul deplasării au fost urmărite realizările din domeniul agriculturii
şi industriei alimentare şi a fost purtat un dialog în legătură cu aspecte
concrete din activitatea practică din domeniul mai sus menţionat.
Lucrările în şedinţă au fost continuate în data de 13.11.2003 şi au fost
conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei.
La ordinea de zi a fost supus aprobării următorul punct:
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată.
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei.
În cadrul dezbaterilor s-a arătat că prin legislaţia existentă nu este
reglementată suficient situaţia drumurilor forestiere şi a căilor ferate forestiere,
precum şi situaţia în care gospodărirea pădurilor proprietate privată aparţinând
persoanelor fizice sau juridice, este asigurată, pe baze contractuale, de
structuri silvice autorizate.
Apariţia structurilor silvice proprii, similare cu cele de stat, a creat o
nouă situaţie atât în silvicultură cât şi în gospodărirea pădurilor, ceea ce
necesită reevaluarea legislaţiei în vigoare.
S-a hotărât continuarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Alexandru PEREŞ
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