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Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice ºi-a
desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 23.04.2002, începând cu orele 1200 ºi 24.04.2002,
începând cu orele 930.

Ordinea de zi  a fost urmãtoarea:
Marþi 23.04.2002:
1. Analiza situaþiei din sectorul creºterii cailor de rasã.
Miercuri 24.04.2002:
2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea ºi completarea Legii

nr.268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în administrare
terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea
Agenþiei Domeniilor Statului (- PL 180/2002)

La dezbateri în data de 23.04.2002 au fost prezenþi toþi cei 32 de deputaþi membri ai
comisiei, iar în data de 24.04.2002 au absentat domnii deputaþi Marian Ianculescu ºi Adrian
Ionel, fiind în delegaþie externã.

Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele comisiei care a
prezentat ordinea de zi a ºedinþei ºi a anunþat cã participã ca invitaþi:

- Domnul Marian Ciocianu - Consilier al Ministrului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor;

- Domnul Lucian Blaga - Director general al Societãþii Naþionale Cai de Rasã S.A.;
- Doamna Mihaela Cojocea - Director economic al Societãþii Naþionale Cai de Rasã

S.A;
- Domnul Ion Dulugeac - Preºedinte al Societãþii Naþionale de Încurajare a Creºterii

Cailor de Rasã în România.
Dupã aprobarea ordinii de zi, preºedintele Comisiei, domnul deputat Ioan Bâldea,

spune cã în biroul comisiei s-a hotãrât ca, în urma unei scrisori adresate de Societatea
Naþionalã de Încurajare a Creºterii Cailor de Rasã în România Parlamentului României,
problemele apãrute în acest domeniu al zootehniei româneºti sã facã obiectul unei analize în
cadrul Comisiei pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice a
Camerei Deputaþilor. Discuþiile purtate vor fi unele de informare, pentru a-i putea sprijini
pentru revigorarea acestui sector, în care scop se vor elabora unele acte normative.

În continuare se dã cuvântul invitaþilor pentru a prezenta punctele de vedere ale
unitãþilor pe care le reprezintã.

Domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei - Nu vreau sã trag concluzii. Am
reþinut din discuþii câteva dintre problemele cele mai importante. Unul dintre aspecte se referã
la interesul protejãrii fondului genetic naþional. apoi este necesarã eliminarea discriminãrii pe
bazã de performanþã. Sã se facã o clasificare a valorilor pe þarã, iar fondurile sã se aloce în
funcþie de performanþa fiecãruia. Discuþia care s-a purtat aici despre anemia infecþioasã a fost
reþinutã ºi din acest moment noi ne considerãm sesizaþi cu aceastã problemã. Unitãþile care sunt
cu totul ºi cu totul speciale sã fie constituite ca unitãþi de fond genetic. Vom încerca sã
monitorizãm toate problemele care se discutã în comisie, dar este necesar ºi o mai bunã
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legãturã cu Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ale cãrui documente avem
pretenþia sã le cunoaºtem în mai mare mãsurã.

Lucrãrile în ºedinþã au continuat în ziua de 24.04.2002 cu începere de la orele 930 ºi au
fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele comisiei, care anunþã cã la dezbateri
participã domnul Gheorghe Predilã, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor ºi domnul Cristian Candet, director general al A.D.S.

Dupã aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbateri generale.
Domnul Gheorghe Predilã - Menþioneazã cã la începutul anului 2001 a fost aprobatã în

Parlament Legea nr. 268/2001 privind prizativarea societãþilor comerciale ce deþin în
administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea
Agenþiei Domeniilor Statului. Acest act normativ stabileºte cadrul juridic pentru privatizarea
societãþilor comerciale din domeniul agriculturii, administrarea acestor societãþi pânã la
privatizare, precum ºi regimul juridic al concesiunii sau arendãrii terenurilor cu destinaþie
agricolã, proprietate publicã ºi privatã a statului.

În aplicarea prevederilor Legii nr.268/2001 au apãrut dificultãþi din cauza interpretãrii
diferite a dispoziþiilor ei, unele fiind echivoce, datoritã lipsei reglementãrilor unor situaþii, cum
ar fi regimul arendei, precum ºi din cauza unor greºeli de redactare fãcute la momentul
elaborãrii legii, care nu sunt în acord cu normele legale în vigoare ºi cu instituþii ºi principii de
drept. Mai sunt ºi alte aspecte care nu au putut fi prevãzute la elaborarea legii ºi toate acestea
îngreuneazã procesul de privatizare.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Aº formula o întrebare în primul rând - care este
suprafaþa aflatã în administrarea A.D.S.? De asemenea, dacã la nivelul judeþelor avem o
situaþie clarã a acestor suprafeþe ? În legãturã cu problemele care s-au discutat cu privre la
cumpãrarea ºi schimbul de teren ºi care în Legea nr.268/2001 nu au fost incluse trebuie avut în
vedere un lucru; în actul de retrocedare sunt zone ºi unitãþi care rãmân foarte fãrâmiþate.
Probabil mãsura este pentru coagularea suprafeþelor. Schimburile se pot face cu pãmântul pe
care l-au primit. Existã acum plantaþii pe care le-au cumpãrat diverºi cetãþeni, iar pãmântul nu
le aparþine. Dar plantaþia este în mâinile lichidatorului. Sã vedem cum reuºim sã stipulãm un
articol pentru a rezolva diferitele cazuri apãrute pe traseul privatizãrilor. Sunt foarte multe
cazuri în þarã care au situaþii diferite ºi care nu-ºi gãsesc rezolvarea în actualul cadru legislativ.
Legat de propunerile Senatului, le considerãm pertinente. Este bine, pentru cã sunt câteva
interferenþe, sã luãm în considerare imperfecþiunile ºi sã rezolvãm funcþionalitatea rapidã a
Legii nr.268/2001. Sã gãsim soluþii pentru ca suprafeþele care aparþin ADS sã nu poatã fi puse
în slujba privatizãrii. Sã facem diferenþierea între unitãþile care se privatizeazã.

Domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei - la ora actualã sunt douã probleme
actuale. Indiferent de ce activitate desfãºurãm, trebuie sã avem organizat locul de muncã. Toatã
lumea vrea sã se rezolve problemele. S-au fãcut aici referiri la toate aspectele. În calitate de
preºedinte al Comisiei propun - dacã dumneavoastrã consideraþi oportun pentru asigurarea
eficienþei dezbaterilor - sã întocmim o notã de probleme care sã sintetizeze toate aspectele
semnalate aici, ºi pe care sã le putem urmãri în rezolvarea lor.

Preºedinte,   Secretar,

          Ioan BÂLDEA                    Victor NEAGU


