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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 8 şi 9 septembrie 2004
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8 şi 9 septembrie
2004 şi a avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea
activităţii formelor asociative de exploatare şi gospodărire agricole,
zootehnice şi silvice (sesizare în fond – P.L.X. – 407/22 septembrie 2003)
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Lege pentru facilitarea
schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole” (sesizare în
fond – P.L.X. 308/17 mai 2004)
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind măsuri
reparatorii pentru proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de terenuri
agricole şi forestiere, în perioada 1945 – 1989 (sesizare în fond – P.L.X.
325/26 mai 2004)
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 (sesizare în
fond – P.L.X. 336/31 mai 2004)
Lucrările şedinţei din ziua de 08.09.2004 au început la orele 930 şi au
fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a
supus aprobării ordinea de zi propusă şi a anunţat că participă ca invitat
domnul Gheorghe Predilă – consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
În deschiderea şedinţei, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei i-a informat pe cei prezenţi că în data de 28 septembrie a.c. urmează
ca în plenul reunit al comisiilor de agricultură de la Camera Deputaţilor şi
Senatul României să se primească în vizită reprezentanţii comisiilor de
agricultură din Camera Deputaţilor şi Senatul Parlamentului Republicii
Italiene. În continuare a prezentat modificările survenite în componenţa
comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi a prezentat-o pe doamna deputat Melania Vâlva, membră nouă a
comisiei.

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind
stimularea activităţii formelor asociative de exploatare şi gospodărire
agricole, zootehnice şi silvice.
Domnul deputat Ioan Bâldea propune amânarea dezbaterii acestui
punct de pe ordinea de zi, pentru că în sală nu se află iniţiatorii.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – Reaminteşte că atunci când în
comisie a fost dezbătută Legea cooperaţiei agricole, cu acordul iniţiatorilor, o
seamă de elemente au fost preluate şi propune ca actul normativ dezbătut să
fie respins.
Domnul deputat Alexandru Pereş – Dacă la precedenta dezbatere sau menţionat în procesul verbal cele evidenţiate de domnul Mihai Nicolescu,
atunci să se propună respingerea, dacă elementele de aici au fost preluate cu
acordul iniţiatorilor.
Domnul deputat Ioan Bâldea – Propune respingerea iniţiativei
legislative, având în vedere considerentele evidenţiate în şedinţă.
Supusă la vot, propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate.
S-au înregistrat 3 voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative „Lege pentru
facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole”.
Domnul Gheorghe Predilă – A arătat că pe această propunere
legislativă s-au mai purtat dezbateri în comisie, atât la Senat, unde s-a hotărât
să se renunţe la iniţiativă, cât şi în comisia Camerei Deputaţilor, unde s-a
arătat că iniţiatorii trebuie să regândească această propunere legislativă.
Aşa cum s-a propus aici este imposibil să se aprobe. Sunt legi elaborate
care reglementează circuitul terenurilor.
Dacă s-ar aproba în forma prezentată s-ar ajunge la falsuri şi la
încălcări ale legilor.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – Această iniţiativă legislativă s-a
mai discutat, conform noii funcţionalităţi ar trebui discutată în plen, fără
raport, pentru că a depăşit termenul. Am putea amâna şi invita iniţiatorii
pentru a susţine punctul de vedere.
Domnul deputat Ludovic Mardari – Am înţeles din cele spuse de
domnul Gheorghe Predilă că şi Guvernul s-a gândit la această măsură a
comasării. Colegii noştri au luat-o înaintea Guvernului cu o propunere
concretă. Mi se pare că problematica legii este bine argumentată şi dacă
viitorul guvern o va îmbunătăţi, atunci să o facă.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – Trebuie să recunoaştem că se
ignoră o serie de reglementări. Împuternicim un document care se autentifică
prin semnătura primarului.
Să încercăm să judecăm situaţia cu obiectivitate. Nu putem agrea
iniţiativa ca atare.
Domnul deputat Octavian Sadici – În cazul acesta este voinţa a două
persoane care vor să facă un schimb de terenuri. De ce să ne opunem, pentru
că legea ajută la formarea de asociaţii. Este un pas pe care îl putem face.
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Susţin iniţiativa şi să nu ne mai cramponăm de faptul că este sfârşit de
mandat. Iniţiativa este binevenită.
Domnul deputat Alexandru Pereş – Există un fond comun: necesitatea
comasării terenurilor. Avem posibilitatea de a amenda acest act normativ şi
de a-l îmbunătăţi, pentru a scoate o lege nouă.
Domnul deputat Ioan Bâldea – va trebui ca noi să ne lămurim în
primul rând, membrii comisiei, în legătură cu instituţia schimbului de teren.
De cine trebuie susţinut acest schimb ?
Să supunem la vot propunerea de amânare.
Supusă la vot, propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analizarea propunerii legislative privind
măsuri reparatorii pentru proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de
terenuri agricole şi forestiere, în perioada 1945 – 1989.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – A informat membri comisiei că
iniţiatorii au solicitat o amânare, deoarece nu pot participa la dezbaterile de
azi.
Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 09.09.2004, începând cu
orele 930 şi au fost conduse 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 creditului agricol pentru producţie nr.150/2003.
Au participat 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analizarea propunerii legislative privind
modificarea şi completarea Legii creditului agricol pentru producţie
nr.150/2003.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – Legea creditului agricol prevede
acordarea de credite numai în domeniul mijloacelor circulante. Am apreciat
că este nevoie de o lege a investiţiilor în agricultură. Propun să o respingem.
Sugerăm iniţiatorilor să se gândească la o lege a creditului agricol pentru
investiţii.
S-a propus respingerea proiectului legislativ. Propunerea a fost votată
în unanimitate.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Alexandru PEREŞ
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