PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 04.09.2003
Nr. 24/308

SINTEZA
şedinţelor Comisiei din perioada 02.09.2003-03.09.2003
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2 şi 3 septembrie 2003
şi a avut următoarea ordine de zi:
Marţi, 02.09.2003, ora 14,00
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.41/2003 pentru aprobarea
suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate
producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale (sesizare în fond –
PL 434/2003)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea
realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional
afectate de incendii (sesizare în fond – PL 445/2003)
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea
agriculturii prin cupoane atribuite gratuit şi prin suspendarea
impozitului pe terenul agricol (sesizare în fond – PL195/2003)
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii
nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
(sesizare în fond – PL215/2003)
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.42/2003 privind preluarea de către
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului
provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern
acordat Societăţii Naţionale „Îmbunătăţiri funciare” – S.A.
(avizare – PL433/2003)
Miercuri,03.09.2002, ora 9,30

1. Analiza modului de aplicare, în anul 2003, a următoarelor acte
normative:
- Legea nr.149/2003
- Legea nr.381/2002
- Legea nr.150/2003
- Ordonanţa de urgenţă nr.72/2003
2. Analiza situaţiei la cultura de floarea soarelui: producţia obţinută,
desfacere, preţ de achiziţie
3. Situaţia la zi a plăţii subvenţiilor şi primelor pe produs, precum şi a
serviciilor sanitar-veterinare
Lucrările şedinţei din data de 2 septembrie 2003 au început la orele 1400
şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a
supus aprobării următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.41/2003 pentru aprobarea
suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate
producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale (sesizare în fond –
PL 434/2003)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea
realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional
afectate de incendii (sesizare în fond – PL 445/2003)
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea
agriculturii prin cupoane atribuite gratuit şi prin suspendarea
impozitului pe terenul agricol (sesizare în fond – PL195/2003)
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii
nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
(sesizare în fond – PL215/2003)
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2003 privind preluarea de
către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei
statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul
extern acordat Societăţii Naţionale „Îmbunătăţiri funciare” – S.A.
(avizare – PL433/2003)
La lucrări au participat 31 deputaţi, a lipsit motivat domnul deputat
Marian Ianculescu, aflat în delegaţie externă .
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.41/2003 pentru aprobarea suplimentării
cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în
caz de calamităţi naturale.
După prezentarea expunerii de motive s-a hotărât ca dezbaterile pe
marginea proiectului de lege respectiv să fie reluate în şedinţa următoare.
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Lucrările au fost reluate în şedinţă în data de 03.09.2003, începând cu
orele 900 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei.
Au fost prezenţi 31 deputaţi, membri ai comisiei. A lipsit motivat
domnul deputat Marian Ianculescu, aflat în delegaţie externă.
La lucrări au participat ca invitaţi:
- domnul Ilie Sîrbu – ministrul agriculturii
- domnul Petre Daea – secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor, Apelor şi mediului
- domnul Miron Moldovan – director general în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi mediului
- domnul Adrian Rădulescu – preşedintele Ligii Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România
- domnul Ştefan Trandafir – fermier
- domnul Alexandru Mărginean – fermier
- domnul Mihai Enedi – fermier
- domnul Vasile Ţup – fermier
- domnul Dumitru Marinescu – fermier
- domnul Florea Popescu – fermier
- domnul Ilie Dan – fermier
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a mulţumit tuturor
invitaţilor pentru că au acceptat să participe la această analiză, care nu este
întâmplătoare, ci este o analiză prevăzută în programul de lucru al comisiei
pentru agricultură, care şi-a propus să urmărească şi modul în care actele
normative sunt aplicate şi, eventual, pe baza informaţiilor obţinute în urma unor
astfel de analize să găsească împreună cu ceilalţi factori implicaţi, căile pentru
îmbunătăţirea legislaţiei.
Pentru analiza de astăzi se propun următoarele pe ordinea de zi:
1. Analiza modului de aplicare, în anul 2003, a următoarelor acte
normative:
- Legea nr.149/2003
- Legea nr.381/2002
- Legea nr.150/2003
- Ordonanţa de urgenţă nr.72/2003
2. Analiza situaţiei la cultura de floarea soarelui: producţia obţinută,
desfacere, preţ de achiziţie
3. Situaţia la zi a plăţii subvenţiilor şi primelor pe produs, precum şi a
serviciilor sanitar-veterinare
Având în vedere importanţa analizei, doreşte ca la sfârşitul şedinţei să
avem un program în sensul celor amintite.
Informează participanţii la şedinţă că legătura cu factorii răspunzători din
Ministerul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului s-a realizat zilnic, ele nu au
avut caracter sporadic. Cere participanţilor la dezbateri să se exprime concret,
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punctual, problemele să fie prezentate sincer, direct, pentru a nu lăsa loc la
interpretări.
Domnul Ilie Sârbu – ministrul agriculturii, mulţumeşte pentru cuvintele
de apreciere cu privire la colaborarea care a existat între ministerul pe care-l
conduce şi comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor şi arată că
împreună cu ceilalţi factori cu atribuţii în domeniu a încercat să rezolve
problemele care au apărut în teritoriu şi la nivel naţional.
Astăzi, când are un program extrem de încărcat, a ţinut să fie prezent la
dezbaterile din comisie, tocmai din respect pentru modul în care a lucrat cu
membrii Parlamentului. Multe dintre hotărârile ministerului au fost luate numai
după consultarea membrilor comisiei. În continuare, domnul ministru Ilie Sârbu
a prezentat stadiul derulării diferitelor programe ale Ministerului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor şi Mediului, arătând că în acest an în agricultură au fost multe
greutăţi cauzate de condiţiile climatice, dar acestea nu pot fi judecate şi nu se
poate interveni decât în limitele permise de bugetul de stat.
Sunt multe situaţii care pot fi criticate, dar sunt şi multe chestiuni care au
fost rezolvate. În această perioadă s-a încercat o ajutorare a celor mulţi, este
vorba despre ajutorul de 2 milioane lei pentru un hectar care se acordă
persoanelor fizice care au în proprietate şi exploatează terenuri arabile de până
la 5 ha. Toate cheltuielile pe care le facem în acest moment sunt în limita a ceea
ce poate oferi economia naţională şi bugetul agriculturii.
Important este să utilizăm judicios aceste fonduri, iar discuţiile pe care le
purtăm pe tema agriculturii să fie de folos acestui sector important al economiei
româneşti.
În continuare s-a trecut la dezbaterea ordinii de zi.
Domnul deputat Ioan Bâldea – a subliniat încă o dată utilitatea dezbaterii
din comisie şi anunţă că astfel de analize în legătură cu modul în care se aplică
legile în teritoriu vor continua, pentru a cunoaşte realităţile şi, pe baza acestora
să poată găsi, împreună cu factorii implicaţi, soluţiile cele mai bune pentru
îmbunătăţirea actelor normative şi a activităţii din agricultură, în ansamblul ei.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Alexandru PEREŞ
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