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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 mai 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5 şi 6 aprilie 2004,
cu următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr.400/2002 (sesizare în fond - P.l. - x 251/ 2004)
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea
constituirii şi sprijinirea activităţii formelor asociative de
exploatare şi gospodărire agricole, zootehnice şi silvice (sesizare în
fond – P.L. - 407/2003)
Şedinţa din data de 04.05.2004 a început la orele 1400 şi a fost condusă
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării
următoarea ordine de zi:
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare –
Legea nr.400/2002.
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. Au participat ca
invitaţi:
- domnul Gheorghe Predilă – consilier în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Dorin Zaharescu – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la analiza şi dezbaterea propunerii legislative privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările
ulterioare – Legea nr.400/2002.
Domnul deputat Culiţă Tărâţă, în calitate de iniţiator al propunerii
legislative a arătat că până la apariţia Legii nr.1/2000, cetăţenii prezenţi pe
tabelele de îndreptăţiţi, în baza adeverinţelor eliberate individual de către
Arhivele Statului au acţionat Romsilva în judecată.
O parte dintre aceştia au obţinut hotărâri judecătoreşti definitive şi
irevocabile, intrând astfel în posesia unor suprafeţe cu vegetaţie forestieră
cuprinsă între 1 şi 5 ha, atât cât se cuvenea conform Legii nr.187/1945.
După apariţia Legii nr.1/2000, prin articolul 36 s-a dorit să se
reglementeze toate aceste cauze aflate în litigiu şi parţial s-a reuşit acolo unde

autorităţile competente au considerat că formularea din textul legii este pe
deplin acoperitoare în sensul recunoaşterii dreptului de proprietate.
În alte judeţe, precum este judeţul Neamţ, s-a considerat că dacă nu se
face referite explicită în text la „Tabelele nominale cu locuitorii îndreptăţiţi la
împădurire”, acesta nu poate fi luat în consideraţie şi pe cale de consecinţă nu
se aplică.
Propunerea legislativă se fundamentează tocmai pe aceste
considerente.
Domnul deputat Marian Ianculescu – articolul 36 din Legea nr.1/2000
a fost aplicat în mod diferit. Susţine propunerea din iniţiativă, cu precizarea
că varianta propusă de Guvern este exact ceea ce trebuie.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – trebuie să găsim variantele
funcţionale. S-a mai întâmplat un lucru: pe lângă legea propriu-zisă s-a venit
cu metodologia. Propun să adoptăm articolul în varianta propusă de Guvern.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
Pe ansamblu, iniţiativa legislativă a fost votată cu majoritate. S-a
înregistrat o abţinere.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 05.05.2004, începând cu
orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea
constituirii şi sprijinirea activităţii formelor asociative de exploatare şi
gospodărire agricole, zootehnice şi silvice.
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei.
Domnul deputat Atilla Kelemen, în calitate de iniţiator, a prezentat
expunerea de motive.
S-a trecut la dezbateri generale.
Domnul deputat Ionel Adrian – nu înţeleg sensul acestei propuneri
legislative. Ceea ce avem în plan legislativ până la această dată şi ceea ce
poate suporta bugetul statului cred că este cuprinzător. Eu cred că ajutorul
care se va acorda în agricultură va fi substanţial.
Domnul deputat Octavian Sadici – facilităţile au fost trecute cu bună
credinţă, dar ele se regăsesc în pachetul de legi care a trecut până acum.
Iniţiativa este bună, dar prevederile le regăsim în celelalte legi. Ea se
suprapune celor pe care le-am rezolvat până acum.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – în ceea ce priveşte susţinerea
financiară în agricultură, am avut o lege a colegilor de la Senat în care se face
referire exact la acest tip de susţinere din partea statului.
Săptămâna trecută am discutat Legea cooperaţiei agricole. În
concordanţă cu punctul de vedere al Guvernului să revedem legea
cooperaţiei, pe care o putem readuce la comisie şi să preluăm acolo unele din
prevederile acestei iniţiative legislative.
Domnul deputat Ioan Bâldea – mărturisesc că eram tentat să cred că
propunerea se referă la altceva. Dar iniţiativa este destul de pertinentă. Chiar
dacă imediat ne fuge gândul la fişa financiară, trebuie găsite soluţiile pentru
finalizarea acestei legi, care, repet mi se pare extrem de pertinentă şi de
binevenită.
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Domnul deputat Atilla Kelemen – în ideea de a răspunde la problemele
ridicate vreau să arăt că vorbitorii au accentuat câteva aspecte, legate de
existenţa aceloraşi prevederi şi în alte legi care au apărut deja. Diferenţa între
această lege şi tot ce a mai apărut este la art.4, în sensul că fondurile se
acordă pe bază de programe. Dacă programele sunt bune, să se primească
banii, dacă nu, nu.
Se poate lua în calcul şi varianta cu comasarea cu legea cooperaţiei.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 06.05.2004, începând cu
orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei.
Au participat 33 de deputaţi, membri ai comisiei. Au continuat
dezbaterile generale la propunerea legislativă privind stimularea constituirii
şi sprijinirea activităţii formelor asociative de exploatare şi gospodărire
agricole, zootehnice şi silvice.
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei – din punct de
vedere tehnic o să avem unele probleme. Avem în lucru Legea cooperaţiei
agricole. Să nu încercăm să reparăm o problemă, creând alte probleme.
Domnul deputat Ion Bozgă – legea se referă la acordarea de stimulente
în vederea asocierii. Se încearcă a fi un proiect care să asigure o serie de
facilităţi. Important este să emită efecte.
Se face propunerea de a se prelua elementele esenţiale din această
iniţiativă şi a se transpune în Legea cooperaţiei agricole.
A doua variantă este ca propunerea să se discute ca iniţiativă de sine
stătătoare.
Se supune la vot prima propunere, care a fost votată în unanimitate.

PREŞEDINTE,
Ioan BÂLDEA

SECRETAR,
Victor NEAGU
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