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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din ziua de 29.04.1998
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absent motivat
domnul deputat Valeriu Tabără, grupul parlamentar al P.U.N.R.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea,
preşedintele Comisiei.
La lucrări a participat ca invitat domnul Damian, director al Direcţiei
Financiar – Contabile din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86/97 privind
aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb
boabe din recolta anului 1997. (sesizare în fond).
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind restituirea bunurilor
preluate de stat din patrimoniul Academiei Române. ( avizare )
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind unele măsuri de
protejare a fondului forestier. ( sesizare în fond )
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia fondului
piscicol, pescuitul şi acvacultura. ( sesizare în fond )
La primul punct referitor la dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă
a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
86/97, ce prevede acordarea de prime pentru exportul a un milion tone porumb
boabe STAS, domnul deputat Oană apreciază că este bună ideea de stimulare a
producătorilor agricoli şi ca atare este de acord cu Ordonanţa în forma iniţială.
Domnul deputat Lăpuşan doreşte să ştie cât porumb s-a exportat până acum
în baza Ordonanţei şi dacă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei a acordat prime
pentru export în perioada aprilie – iunie, solicitând aprobarea Ordonanţei pe o
perioadă limitată.

Domnul deputat Argeşanu propune respingerea Ordonanţei, deoarece
neexistând Normele de acordare a primei, prevăzute în Ordonanţă, nu s-a realizat
obiectul acesteia, respectiv exportul în condiţiile prevăzute de Ordonanţă.
Domnul Damian precizează că s-au exportat cca. 400 mii tone porumb
boabe de la apariţia Ordonanţei până în prezent şi că Normele de acordare a
primei pentru export au fost depuse la Guvern, dar încă nu sunt aprobate.
Supunându-se la vot respingerea Ordonanţei, aprobarea formei iniţiale sau a
celei prezentate şi aprobate de Senat, cu majoritate s-a votat forma iniţială.
Referitor la punctul 2 – dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind
restituirea bunurilor preluate de stat din patrimoniul Academiei Române,
preşedintele Comisiei propune ca avizul să aibă în vedere doar situaţia terenurilor
agricole şi pădurilor. Privitor la acestea, va trebui discutat dacă se aplică un regim
special pentru Academia Română sau se aplică aceleaşi reglementări prevăzute în
legislaţia în vigoare ( legea 169/1997 ) pentru persoane fizice sau juridice.
Domnul deputat Chiriac propune a se solicita situaţia acestor terenuri şi
anume dacă nu sunt deja proprietatea altor persoane ( fizice sau juridice ).
Domnul deputat Corniţă solicită de asemenea o informare a Comisiei şi că
ar mai fi situaţii asemănătoare şi pentru şcoli şi alte instituţii.
Domnul deputat Nicolescu crede că în momentul acesta nu se pot retroceda
terenurile şi pădurile solicitate prevăzute în proiectul de Lege şi că aceasta ar
contraveni Legii 169/1997. Propune aviz negativ.
Domnul deputat Neagu consideră că e nevoie de un regim egal pentru toate
instituţiile ( retrocedarea a 50 ha teren agricol şi 30 ha pădure ), iar domnul
deputat Alecu arată că suprafaţa solicitată ( cca. 7000 ha teren agricol şi 700 ha
pădure ) este prea mare.
Domnul deputat Oană arată că prin Decretul 198/1948 au fost luate terenuri
şi bunuri şi de la alte instituţii şi prezenta Lege ar crea premizele solicitării şi de
către alte instituţii. Crede că ar fi necesară o Lege cadru pentru retrocedarea
terenurilor şi bunurilor şi apoi identificarea pentru fiecare situaţie în parte.
Domnul deputat Groza propune amânarea avizării, datorită situaţiei
complicate existente.
Supunându-se la vot, Comisia a aprobat în majoritate acordarea avizului
favorabil pentru retrocedarea terenurilor în condiţiile legislaţiei actuale ( Legea
169/1997 ).
La punctul 3 al ordinei de zi, preşedintele informează membrii Comisiei că
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor răspunzând solicitării Comisiei juridice,
de disciplină şi imunităţi de a fi solicitată pentru sesizare în fond, propunerea
legislativă privind unele măsuri de protejare a fondului forestier a fost trimisă şi
acestei Comisii, fiind necesară dezbaterea şi elaborarea unui raport comun al celor
două Comisii.

La punctul 4, Comisia a aprobat în unanimitate trimiterea unei note către
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor pentru informarea asupra dezbaterilor
acestei propuneri legislative care au avut deja loc în Comisie.
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