Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 26.09.2005
Nr.24/388

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 23 septembrie 2005
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 23 septembrie 2005
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii
nr.31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
(Pl. –x. 248/2005 – avizare);
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2005 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea
Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
(PL.-X. 372/2005 – avizare);
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea
procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor
Statului de către partenerii contractuali (PL.-X. 371/2005 – avizare);
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.3
din Legea arendării nr.16/1994 (PL.-X.385/2005 – sesizare în fond)
5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (Pl.-x.- 275 – sesizare în fond);
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2005 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
(PL.-X. 340/2005 – sesizare în fond);
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei
la Legea fondului funciar nr.18/1991 (PL.X.-358/2005 – sesizare în fond)
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost
conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei.

Au participat ca invitaţi:
- domnul Vasile Lupu, secretar de stat, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Mugur Crăciun – secretar de stat, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Attila Dima Blenesi – director, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Camelia Chiper Tofan – şef serviciu, Agenţia Domeniilor
Statului;
- domnul Kato Zoltan – şef serviciu, Agenţia Domeniilor Statului;
- domnul Ioan Agafiţei - secretar general, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice.
Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de iniţiator al proiectului de
lege a arătat că propunerea legislativă pe care o supune dezbaterii este în
concordanţă cu prevederile Constituţiei României şi ale Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările
şi completările ulterioare. S-au avut în vedere unele greşeli de ordin tehnic,
care trebuie înlăturate din prevederile legale.
Domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al Guvernului,
precizând că Guvernul are în curs de elaborare proiectul de Lege privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice care fac parte din Programul
legislativ pentru perioada 2005-2008. La definitivarea proiectului de lege vor
fi luate în considerare şi propunerile din această iniţiativă legislativă
parlamentară.
Menţionează că această propunere trebuie respinsă.
Domnul deputat dr.Atilla Kelemen a propus respingerea propunerii
legislative.
Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 8
voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2005 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea
Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora.
Domnul Mugur Crăciun, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.
Au urmat dezbateri generale, după care s-a propus avizarea favorabilă a
proiectului de lege. Propunerea a fost votată în unanimitate.
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea
procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor
Statului de către partenerii contractuali.
Domnul Kato Zoltan, şef serviciu la Agenţia Domeniilor Statului a
prezentat expunerea de motive, precizând că în acest moment, valoarea
derulată prin contracte este semnificativă, iar în prezent, Agenţia Domeniilor
Statului are de recuperat de la partenerii contractuali o sumă de aproximativ
3.120 miliarde lei, provenită pe de o parte din executarea contractelor, cât şi
din calitatea de creditor a Agenţiei Domeniilor Statului în procedurile
prevăzute de Legea nr.64/1995, republicată.
În procesul de recuperare a creanţelor prezentate, Agenţia Domeniilor
Statului întâmpină o serie de dificultăţi generate de lipsa unei proceduri
speciale care să ducă la recuperarea cu claritate a sumelor de bani datorate
agenţiei de către partenerii contractuali.
Domnul deputat Ioan Hoban – întreabă ce se întâmplă în cazul celor
care au încheiate contracte, dar nu au achitat în totalitate redevenţele. Se
reziliază contractele ?
Domnul deputat Vasile Mocanu – cere lămuriri în legătură cu suma
precizată de reprezentantul Agenţiei Domeniilor Statului, de aproximativ
3.200 de miliarde lei. Din ce se compune, cât înseamnă valoarea acţiunilor, cât
reprezintă sumele pentru arendă şi cât valoarea contractelor.
După clarificarea problemelor, s-a supus aprobării propunerea de a se
aviza favorabil proiectul de lege. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-a
înregistrat 1 vot împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru
modificarea art.3 din Legea arendării nr.16/1994.
Domnul Mugur Crăciun, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.
Domnul deputat Ioan Munteanu – este de acord cu iniţiativa şi cere
clarificări în legătură cu prevederea din alin.(3) al art.I în care se precizează că
arendaşii trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole
şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator.
După finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării proiectul de Lege
pentru modificarea art.3 din Legea arendării nr.16/1994.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru
modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul Attila Dima Blenesi, director în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al Guvernului,
precizând că prin apariţia Legii nr.247/2005 s-a căutat rezolvarea situaţiei
solicitate prin această propunere legislativă.
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După finalizarea dezbaterilor, s-a supus aprobării propunerea de
respingere a proiectului legislativ. Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analizarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2005 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitarveterinară.
Domnul Ioan Agafiţei, secretar general al Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a prezentat expunerea de
motive. Se impune modificarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.89/2004 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2005, în
sensul introducerii unei prevederi prin care cheltuielile ocazionate de
procedura de vânzare în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor topo –
cadastrale şi intabularea dreptului de proprietate al statului să fie suportate de
către cumpărător.
Anexa la Legea nr.111/2005 cuprinde numai construcţiile ce constituie
sediile circumscripţiilor sanitar veterinare fără a se reglementa situaţia
suprafeţelor de teren aferente acestora.
Se impune modificarea anexei la Legea nr.111/2005 în sensul
includerii în anexă a acestor suprafeţe de teren.
Domnul deputat Ioan Munteanu – este clar că nu există circumscripţie
veterinară fără teren. În unele poziţii din anexă nu figurează teren care să
aparţină dispensarelor veterinare. Să ne uităm şi la prevederile Legii
nr.247/2005, ale cărei prevederi nu au fost corelate cu situaţiile concrete
existente în fiecare caz în parte. Este de acord că odată cu vânzarea clădirilor
prevăzute în anexă să se atribuie şi suprafeţele de teren necesare desfăşurării
activităţii. Suprafeţele care sunt libere de construcţii vor fi revendicate de
proprietarii lor.
Domnul deputat Atilla Kelemen – în ceea ce s-a făcut până acum legat
de vânzarea spaţiilor destinate activităţii sanitar veterinare este multă
bâlbâială.
S-au făcut greşeli în modul în care au fost abordate problemele. Cel
mai clar exemplu este situaţia din judeţul Prahova, unde figurează pentru
vânzare doar câteva dispensare sanitar veterinare.
Propune ca în lege să se menţioneze că imobilele vândute să fie
utilizate numai pentru activitatea sanitar-veterinară, şi nu pentru alte destinaţii.
De asemenea, nu se mai justifică, în actualele condiţii, ca pe lângă dispensar
să mai aibă şi o suprafaţă de 3-4 ha. Este onest să se facă o limitare a
suprafeţelor care se vând concesionarilor. În acest sens a formulat
amendamente pe care le propune spre dezbatere şi aprobare membrilor
comisiei.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
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În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în
raportul întocmit la proiectul de lege.
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi.
S-au înregistrat 8 voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru
modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991.
Domnul deputat Nicolae Popa -, iniţiator al proiectului de lege a
prezentat expunerea de motive, precizând că scoaterea din circuitul agricol a
terenurilor situate în extravilan este o operaţiune destul de costisitoare,
împovărând cheltuielile pe care le suportă investitorii, lucru care descurajează
pe cei mai mulţi dintre ei. Este absolut urgent să corectăm o prevedere greşită
a legii pentru a nu obliga nişte persoane de bună credinţă să încalce legea doar
pentru prevederile ei absurde.
Domnul deputat Vasile Mocanu – este de acord cu iniţiativa propusă,
ea având darul de a uşura şi urgenta procedurile destul de anevoioase şi
costisitoare legate de scoaterea din circuitul agricol.
Domnul deputat Ionel Palăr – există un proiect de lege la Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care prevede reducerea taxelor
pentru scoaterea din circuitul agricol.
Domul deputat Ioan Munteanu - sunt de acord cu iniţiativa legislativă
privind reducerea la un preţ rezonabil a scoaterilor din circuit a terenurilor
agricole aflate în extravilan.
Domnul deputat Valeriu Tabără – sunt mai multe iniţiative legate de
acest aspect. Ele se regăsesc în Legea nr.247/2005. Ele nu se referă însă la
scoaterea din circuitul agricol din extravilan. Este de acord cu punctul de
vedere al domnului deputat Nicolae Popa. Ne grăbim totuşi cu scoaterea din
circuitul agricol. În ţări precum Germania, Austria se caută soluţii pentru ca
zonele neproductive să fie utilizate pentru construcţii în timp ce terenurile
productive sunt conservate şi utilizate pentru producţia agricolă.
Domnul deputat dr.Atilla Kelemen a propus amânarea dezbaterilor pe
marginea acestui proiect de lege.
Propunerea de amânare a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 3
voturi împotrivă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dr. Atilla KELEMEN

Ioan MUNTEANU
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