PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 27.11.2003
Nr. 24/484

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 25.11.2003
şi 26.11.2003
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25.11.2003 şi
26.11.2003 şi a avut următoarea ordine de zi:
Marţi, 25.11.2003, începând cu orele 1400 :
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea art.39 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra trenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată şi
ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare
(sesizare în fond – PL 443/2003)
Miercuri, 26.11.2003, începând cu orele 900:
1. Stadiul negocierii Capitol 7 – AGRICULTURA .
Şedinţa din data de 25.11.2003 a început la orele 1400 şi a fost condusă
de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei, care a supus
aprobării următoarea ordine de zi:
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea art.39 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra trenurilor agricole şi a celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991, republicată şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările
şi completările ulterioare.
- Stadiul negocierii Capitol 7 – AGRICULTURA.
La lucrări au fost prezenţi 32 de deputaţi, din totalul de 33 membri ai
comisiei. A absentat domnul deputat Marian Ianculescu, fiind în concediu
medical.
A participat ca invitat domnul Gheorghe Predilă, consilier în
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
Din partea grupului de iniţiatori ai propunerii legislative aflată în
dezbatere a participat domnul senator Dumitru Codreanu care a arătat că
printre terenurile ce pot forma obiectul cererilor foştilor proprietari de a-şi
reconstitui dreptul de proprietate nu figurează şi terenurile aflate sub luciu
de apă, exemplificând cu una dintre situaţiile existente în judeţul Botoşani.

Propunerea legislativă vine să acopere o omisiune a legiuitorului, dar
şi pentru a înlătura o neclaritate creată între fostele forme asociative de
proprietate în funcţie de categoria de folosinţă a terenurilor ce pot forma,
potrivit legii, obiectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate.
Propunerea legislativă are în vedere modificarea şi completarea art.39
din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, astfel cum a fost modificat prin
Legea nr.400/2002, în sensul că, alături de terenurile păşuni şi fâneţe ce au
aparţinut, cu titlu de proprietate, fostelor forme asociative şi asupra cărora se
poate reconstitui dreptul de proprietate, să fie incluse şi terenurile aflate sub
luciul de apă respectiv, bazinele piscicole naturale şi amenajate şi care, de
asemenea, au aparţinut, cu titlu de proprietate, formelor asociative în cote
părţi, urmând ca administrarea, organizarea producţiei piscicole, activităţile
conexe acestora să se realizeze numai în regim piscicol, în acord cu
dispoziţiile legale în domeniu.
Domnul deputat Ioan Stan – a prezentat modul în care s-a procedat în
judeţul Suceava, arătând că pentru rezolvarea situaţiilor întâlnite aici s-a
operat în trei moduri: suprafeţele au rămas la Compania de pescuit, s-au
acordat despăgubiri, s-au acordat terenuri în echivalent.
Domnul deputat Marinache Vişinescu – arată că sunt situaţii în care
proprietăţile nu au fost organizate în obşti. Trebuie să se stabilească situaţiile
clar. În zona Sineşti există o salbă de lacuri care, afirmă dumnealui, sunt
concensionate cu redevenţă zero, iar consiliile locale nu beneficiază de
impozitele care li se cuvin.
Domnul Gheorghe Predilă – apreciază preocuparea domnului senator
Dumitru Codreanu pentru rezolvarea acestor situaţii, dar arată că iniţiativa
este tardivă într-o oarecare măsură. S-au eliberat titlurile de proprietate şi
este greu să mai acordăm alte titluri pentru aceleaşi suprafeţe. Apele de
suprafaţă fac parte din patrimoniul public al statului. Guvernul nu este de
acord cu soluţiile propuse prin această iniţiativă legislativă.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – Legea nr.1/2000 nu menţionează
retrocedarea terenurilor aflate sub luciu de apă. Din discuţii rezultă că sunt
situaţii în care se înregistrează diferenţe. Problemele nu se pot rezolva dând o
lege. Pentru terenurile deposedate, aflate sub luciu de apă, proprietarii
beneficiază de restituire pe alt amplasament, sau pot primi despăgubire.
Trebuie să se ţină cont de punctul de vedere al Guvernului, care în acest caz
este negativ, iar împreună cu Guvernul, cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor,
Apelor şi Mediului să se caute o rezolvare punctuală a problemelor din
judeţul Botoşani.
Propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a
fost aprobată cu majoritatea voturilor. S-au înregistrat 2 voturi împotrivă.
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26.11.2003, începând cu
orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei, care a supus aprobării următoarea ordine de zi:
- Stadiul negocierii Capitol 7 – AGRICULTURA.
Au fost prezenţi 32 de deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei.
A absentat domnul deputat Marian Ianculescu, fiind în concediu medical.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Valeriu Steriu – secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor, Apelor şi Mediului;
- domnul Ion Şerpe – director, Ministerul Integrării Europene;
- doamna Carmen Rusu – consilier, Ministerul Integrării Europene;
- doamna Cornelia Harabagiu - consilier la Ministerul Agriculturii,
Pădurilor, Apelor şi Mediului;
- doamna Alina Iacob – consilier integrare la Ministerul Agriculturii,
Pădurilor, Apelor şi Mediului;
- domnul Daniel Constantin – consilier integrare la Ministerul
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
Domnul deputat Ioan Bâldea a informat pe cei prezenţi la lucrări că a
organizat întâlnirea plecând de la cerinţa unei bune informări a membrilor
comisiei în legătură cu problematica integrării şi pentru a se realiza o
evaluare a stadiului implementării legislaţiei europene.
Domnul Valeriu Steriu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor, Apelor şi Mediului a prezentat pe larg stadiul actual al procesului
de negociere a României cu Uniunea Europeană pentru Capitolul 7 –
Agricultura.
Principalele sectoare ale Capitolului analizate în negocieri se află întrun stadiu avansat, iar din Raportul de ţară 2003, cu privire la agricultură se
desprind unele aspecte cum sunt:
• progresele înregistrate privind accelerarea procesului de aliniere la
acquis-ul comunitar şi restructurarea sectorului agricol;
• nerealizări în implementarea acquis-ului comunitar din cauza
capacităţii administrative limitate;
• recomandări pentru perioada imediat următoare:
- întărirea capacităţii administrative în special în sectorul fitosanitar şi sanitar veterinar;
- adoptarea unei politici privind ajutorul de stat în agricultura
coerentă, orientată spre piaţă şi spre dezvoltarea rurală şi în
conformitate cu regulile Politicii Agricole Comune.
În ce priveşte Programul SAPARD recomandările Uniunii Europene se
referă la capacitatea de absorbţie pentru fondurile SAPARD care trebuie
urgent şi în mod substanţial îmbunătăţită, pentru a se evita pierderea sumelor
Uniunii Europene din bugetul anului 2000.
În perioada 27-30 octombrie 2003 au avut loc la Bruxelles consultaţii
tehnice cu Comisia Europeană, în cadrul negocierilor de aderare, în vederea
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prezentării de clarificări şi informaţii suplimentare de către partea română la
chestiunile ridicate de experţii comunitari în urma analizării de către Comisia
Europeană a documentelor de poziţie complementare ale României la
Capitolul 7 – Agricultură.
În perspectiva pregătirii negocierilor pachetului financiar, din discuţiile
purtate a reieşit importanţa deosebită a identificării de către România a
tipurilor de măsuri de dezvoltare rurală. Identificarea acestora trebuie
realizată pe baza situaţiei existente în domeniu din punct de vedere al
structurii proprietăţii agricole. Solicitarea acestor măsuri va trebui să fie
făcută în următorul document de negociere al României.
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei – a dorit să afle de
la domnul secretar de stat Valeriu Steriu unele aspecte mai concrete legate de
negocieri, precum şi concluziile care se desprind din experienţa statelor cu o
poziţie mai avansată în ce priveşte procesul integrării, cum ar fi, de exemplu
Polonia.
Domnul deputat Ion Bozgă – apreciază modul în care au fost expuse
problemele şi arată că are mare încredere în puterea de convingere a celor
care răspund de negociere. Mai este mult de lucru. Pe unele din aceste puncte
le putem rezolva. Să se negocieze cu atenţie şi să se mai obţină o păsuire
pentru o problemă pur tehnică aşa cum sunt măsurile pentru combaterea şi
eradicarea pestei porcine. Să se facă eforturi mari pentru ca tot ce înseamnă
porc să fie intens vaccinat, pentru ca pentru cel puţin 2 ani să se asigure
imunitatea în faţa acestei boli.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – ceea ce discutăm azi reprezintă o
problemă a României. Indiferent de culoarea politică, trebuie să recunoaştem
că este capitolul cel mai greu. Să se realizeze o negociere corectă, pentru ca
România să intre într-o funcţionalitate directă.
Capitolul 7 – Agricultura se tranşează în România. Contingentarea nu
este o joacă. Pe fiecare cultură să reuşim realizarea nivelului de producţie.
Un aspect aparte îl constituie plantaţiile de viţă-de-vie. Problema
contingentării nu este uşoară. În acest moment stăpânim tehnologiile, să
alocăm şi resursele necesare.
Prin programele de dezvoltare s-au propus anumite niveluri de
producţie, iar în acest moment avem o oarecare disfuncţie. Ministerul
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului să reactualizeze strategia de
dezvoltare. Să se acorde atenţie cercetării ştiinţifice. Adevărata cercetare este
cea de aici, nu ce vine din afară. Avem de refăcut aproximativ 100 de mii de
hectare de viţă-de-vie. Dacă le vom reface cu material săditor produs în ţară,
atunci costurile vor fi mai accesibile.
La producţia de lapte trebuie aplicate măsurile care să înlăture
actualele neajunsuri, pentru că avem potenţial mare dar nu îndeplinim
condiţiile de calitate şi de siguranţă alimentară.
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Sunt multe probleme de rezolvat în ce priveşte negocierea cu Uniunea
Europeană şi recomandă să se lucreze în echipă, pentru a se acoperi în mod
corespunzător aspectele legate de partea tehnică.
Este necesară şi o abordare corespunzătoare a domeniului
învăţământului pentru agricultură.
În învăţământul superior agricol să se dea o înclinaţie mai mare pentru
partea tehnică.
De asemenea, consultanţa să fie eficientă. Să ne gândim la sistemul
american de consultanţă agricolă.
Informaţia să fie cuprinzătoare, oportună şi să aibă eficienţă maximă.
În domeniul legislativ s-a realizat destul de mult, însă fiecare lege trebuie
verificată în ce priveşte modul de aplicare.
Domnul deputat Petre Posea – apreciază modul în care s-a realizat
informarea.
În perioada următoare să se acorde atenţia necesară şi silviculturii,
pentru că aproximativ 28% din suprafaţă o reprezintă pădurile, iar despre
aceste lucruri s-a vorbit mai puţin.
Cere ca Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului să
înainteze către subcomisia de silvicultură o informare cu problemele care se
ridică, pentru că sunt neajunsuri în ce priveşte exploatarea pădurilor,
instalaţiile de debitat, produsele secundare care generează probleme de
mediu.
Domnul deputat Tiberiu Sbârcea – implementarea acquis-ului nu are
ritmul normal, este lentă. Să se acorde atenţie eradicării bolilor de carantină
care creează greutăţi în derularea exporturilor de produse alimentare.
Trebuie asigurate şi resursele financiare necesare combaterii bolilor şi
dăunătorilor.
Domnul deputat Alexandru Pereş – există dorinţa de a schimba multe
lucruri. Ar fi util ca asemenea întâlniri să se organizeze periodic, iar la ele să
fie antrenaţi şi reprezentanţii organizaţiilor profesionale.
Implementarea măsurilor poate provoca adevărate şocuri în anumite
sectoare. Roagă reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului ca, periodic, să asigure informarea membrilor comisiei cu
problemele ridicate de procesul negocierii şi al integrării.
Domnul deputat Ioan Bâldea – a subliniat utilitatea întâlnirii cu
reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi ai
Ministerului Integrării Europene pentru cunoaşterea în detaliu a stadiului
negocierilor şi cere ca astfel de întâlniri să se mai organizeze pentru a
asigura o informare permanentă în legătură cu problematica în acest
domeniu.
PREŞEDINTE,
Ioan BÂLDEA

SECRETAR,
Alexandru PEREŞ
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