PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti,10 .10.2005
Nr.24/424

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 3, 6 şi 7 octombrie 2005

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3, 6 şi 7 octombrie 2005
având următoarea ordine de zi:
Luni, 3 octombrie 2005:
1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
„Legea calului” (P.L.-X.406/2005 – sesizare în fond);
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2005 pentru
modificarea art.6 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.22/2005 privind
reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă (P.L.-X404/2005 – sesizare în
fond);
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la
Legea fondului funciar nr.18/1991 (P.L.-X358/2005 – sesizare în fond).
Joi şi vineri, 6 şi 7 octombrie 2005
1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope (P.L.X.- 437/2005 – avizare);
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către
cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine (P.L.X.434/2005- avizare);
3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole
şi silvice (P.L.X.- 443/2005 – sesizare în fond);
4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.45/2005 privind organizarea pieţei
produselor agricole şi agroalimentare
(P.L.X.- 444/2005 – sesizare în fond);

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la
Legea fondului funciar nr.18/1991 (P.L.X.- 358/2005 – sesizare în fond).
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al
statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
(P.L.X.-343/2005 – pentru raport suplimentar).
Şedinţa din data de 03.10.2005 a început la orele 1300 şi a fost condusă de
domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. Au fost prezenţi 25 de
deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Viorel Marinescu, director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
În deschiderea şedinţei, domnul deputat dr. Atilla Kelemen a informat
membrii comisiei în legătură cu activităţile pe care le-a desfăşurat în calitate de
euroobservator la Parlamentul European.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege „Legea calului”.
Domnul deputat Atilla Kelemen, în calitate de iniţiator, a prezentat
expunerea de motive la proiectul de Lege „Legea calului”.
Proiectul de lege are drept scop asigurarea ameliorării şi selecţionării
procentului de 95% a cabalinelor cu origini necunoscute din România, creând o
masă predominantă de cabaline valoroase, identificabile ca origine şi sănătate, pe
premizele unei industrii hipice, evitând riscurile sanitar-veterinare şi aliniind
sectorul la exigenţele sanitar-veterinare ale Uniunii Europene.
Se propune înfiinţarea unui organ neutru de coordonare şi control al
activităţii de creştere a cailor de rasă la nivel naţional prin înfiinţarea
„AUTORITĂŢII HIPICE NAŢIONALE”, cerinţă comunitară fără de care nu pot
fi recunoscuţi caii de rasă atât pe plan naţional cât şi internaţional.
Domnul deputat Ioan Munteanu – Este prima iniţiativă legislativă pe acest
domeniu. Toţi deputaţii care fac parte din grupul de iniţiatori susţin adoptarea
acestui act normativ.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2005 pentru modificarea art.6 alin.(4)
din Ordonanţa Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de
consultanţă agricolă.
Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea
anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991
Domnul deputat Nicolae Popa, iniţiator al proiectului de lege, a informat că
la dezbaterea din Senat pe această temă s-a aprobat forma prezentată de iniţiator.
În perioada următoare este prevăzută înfiinţarea a aproximativ 6000 de ferme, ceea
ce înseamnă un volum important de investiţii. Ele nu se pot organiza în intravilan.
Prin textele percepute pentru scoaterea din circuit a terenurilor situate in
extravilanul localităţilor se îndepărtează investitorii potenţiali. Rolul Parlamentului
este să facă legi, iar rolul ministerului este acela de a aplica aceste legi.
Domnul Dănuţ Apetrei – La comisia de agricultură din Senat, Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a emis o părere care era în favoarea
iniţiativei. Legea nr.247/2005 a impus ca opinia Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să fie împotriva a ceea ce s-a stabilit într-o primă
fază. Problema mai trebuie analizată. Deocamdată nu susţine propunerea. Trebuie
consultate şi autorităţile locale.
Domnul deputat Adrian Semcu – propune ca dezbaterea să fie amânată,
pentru ca la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să se
mai analizeze încă o dată problema aflată în analiză.
S-a propus amânarea dezbaterii pentru o şedinţă viitoare.
Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 06.10.2005, începând cu orele
00
15 .
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope (P.L.X.- 437/2005 – avizare);
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către
cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine (P.L.X.434/2005- avizare);
3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole
şi silvice (P.L.X.- 443/2005 – sesizare în fond);
4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.45/2005 privind organizarea pieţei
produselor agricole şi agroalimentare (P.L.X.- 444/2005 – sesizare în fond);
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la
Legea fondului funciar nr.18/1991 (P.L.X.- 358/2005 – sesizare în fond).
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al
statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
(P.L.X.-343/2005 – pentru raport suplimentar).
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Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.
Au participat ca invitaţi domnii:
- Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Miron Moldovan, director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analizarea proiectelor de lege aflate pe ordinea de
zi.
Au primit aviz favorabil următoarele proiecte de lege:
- proiectul de Lege privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope;
- proiectul de Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către
persoanele juridice străine.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea
grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.
Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive şi a cerut o amânare
a dezbaterii proiectului de lege pentru a avea posibilitatea de a aduce unele
modificări şi îmbunătăţiri.
Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – S-au primit semnale din teritoriu că
sunt şi alte sectoare în care se simte nevoia unui sprijin, aşa cum este
legumicultura. Ministerul să analizeze aceste aspecte şi să fie mai bine pregătite
textele proiectelor de lege cu care se prezintă, pentru a nu fi nevoiţi să amânăm
dezbaterile asupra vreunui proiect de lege.
Domnul deputat Vasile Mocanu – Este de acord cu cele afirmate atât de
către domnul Kelemen, cât şi cu afirmaţiile domnului Lazin. Trebuie o bună
armonizare a prevederilor.
Din 1990, agricultura a fost lipsită de multe, inclusiv de verigile de a
accede pe piaţa produselor agricole.
Ar fi bine să avem o coordonare perfectă între ce prevede această ordonanţă
şi Legea pieţelor. Este de acord să dezbată acest proiect, amânat nu din cauza
comisiei, ci din vina Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Propunerea de amânare a fost aprobată.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole
şi agroalimentare.
Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive, precizând că textul
iniţial înaintat de Guvern a suferit unele modificări, în care Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de acord.
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Domnul deputat Nicolae Popa – a participat la revizuirea proiectului de
lege. Sunt unele neajunsuri în ce priveşte organizarea pieţei produselor agricole,
cel mai vizibil aspect fiind în domeniul cerealelor. Nu s-au semănat până acum
suprafeţele planificate pentru grâu, pentru că producătorii nu şi-au putut vinde
recolta şi nu şi-au recuperat banii cheltuiţi. Nu a existat un preţ de referinţă. Nu s-a
ajuns la un acord între procesatori şi producători. Nici acum nu s-a ajuns la o
înţelegere, iar o lege a pieţei produselor agricole funcţională este cu atât mai
necesară.
Domnul deputat Ion Munteanu – corect era să se facă doar o modificare pe
legea existentă, nu o lege nouă. Atunci când legile vechi sunt bune, trebuie
intervenit doar pentru schimbarea unor prevederi, nu a întregii legi, S-au eliminat
din titlu câteva elemente şi cam atât. Prin această lege se propune abrogarea Legii
nr.73/2002. Dacă nu mergem cu cele două legi în paralel, a grupurilor de
producători şi a pieţei produselor, vom avea incoerenţă legislativă. Propune
retrimiterea şi cele două legi să fie dezbătute şi analizate împreună.
Domnul deputat Vasile Mocanu – nu am avut o reglementare specifică
pieţelor agricole. Ordonanţa nr.45/2005 preia foarte multe din Legea nr.73/2002.
Să ne spună domnul ministru care a fost cauza. Trebuia să vină cu câteva
modificări la Legea nr.73/2002, trebuie făcute aceste operaţiuni pentru că altfel îi
dăm drumul aşa cum este şi nu va funcţiona.
Domnul deputat Daniel Ionescu – cere să i se explice de ce nu se vorbeşte
în ordonanţă despre o strategie pe produs. Politica românească agrară are nevoie
de politica pe produs.
Domnul deputat Vasile Mocanu – Solicită întreruperea dezbaterilor pe acest
proiect de lege, pentru că nu există concordanţă între propunerile cuprinse în lege.
Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – vrea câteva clarificări în legătură cu
unele prevederi. Nu este de acord cu propunerea de retrimitere.
Au continuat dezbaterile pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie.
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate.
S-au înregistrat 9 voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea
anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991.
Domnul deputat Nicolae Popa a prezentat expunerea de motive, subliniind
că a iniţiat acest proiect pentru că în programul viitor al Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se prevede înfiinţarea a aproximativ 6000 ferme
noi şi a 600 de unităţi de procesare precum şi a unor pensiuni turistice care vor
avea nevoie de terenuri în extravilan.
Pentru aproximativ 10.000.000 de euro cât se estimează a fi valoarea
terenurilor scoase din circuitul agricol nu are rost să se piardă circa 2 miliarde de
euro, valoarea ajutoarelor europene.
Domnul deputat Vasile Mocanu – precizează că grupul PSD susţine
iniţiativa domnului deputat Nicolae Popa.
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Domnul deputat Valeriu Tabără – Revine asupra afirmaţiilor pe care le-a
făcut şi în şedinţa trecută şi atrage atenţia că ne permitem să facem risipă de
terenuri de calitate. Dispersăm localităţile cu consecinţe asupra costurilor. Nu se
utilizează terenurile improprii pentru agricultură, dar scoatem din circuit terenuri
de calitate.
Nu este de acord nici cu unele prevederi din Legea nr.247/2005, referitoare
la acest aspect. Nicăieri terenurile din categoria I şi a II a nu se scot din circuit
agricol.
Nu este de acord cu proiectul de lege.
Domnul deputat Ioan Munteanu – Propune ca amendament că pot fi scoase
din circuit terenuri din categoriile a III a, a IV a, şi a V a.
Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – avem nevoie de investiţii şi de locuri
de muncă. Este mult de reflectat asupra acestui aspect, chiar dacă se creează locuri
de muncă în zona rurală trebuie găsite soluţii.
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 5
voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin
direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna
anului 2005.
Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.
Domnul deputat Ion Dumitru – Întreabă dacă se ştie de ce nu s-au folosit
banii şi dacă acum s-au luat toate măsurile ca aceşti bani să fie folosiţi. Există
clarificările necesare pentru ca banii să fie folosiţi ?
Domnul deputat Ioan Munteanu – Există unele neconcordanţe în cifrele
prezentate de reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale. Ar trebui crescută suma de la 1.750.00 lei (ROL) pentru cei care vor
înfiinţa culturi. Vom constata la sfârşitul anului că aceste sume nu vor fi
consumate. În Neamţ s-au însămânţat doar 6.000 de ha din 24.000 ha. Actuala
putere a criticat modalitatea în care au fost acordate subvenţii până acum, dar acele
procedee au fost mai eficiente.
Domnul deputat Vasile Mocanu – Trebuie precizat cât s-a consumat
concret. Când am discutat Ordonanţa nr.12/2005 am avertizat că s-a părăsit un
procedeu bun. Bonurile, cupoanele nu sunt o formă potrivită, de subvenţionare.
Domnul deputat Valeriu Tabără – Ceea ce se face acum este un lucru bun,
dar nu va rezolva problema. Şi dacă subvenţia ar fi fost mai mare, tot nu ar fi fost
cine ştie ce. Problemele sunt legate de piaţă. Sunt blocate pieţele.
În legătură cu avizul acordat pentru proiectul de Lege privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope atrage
atenţia că aceasta este o lege deosebit de importantă. Aşa cum a ieşit, nu va
rezolva problema plantelor interzise pentru cultură. Trebuie o consultare mai largă
a tuturor factorilor implicaţi.
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Raportul înlocuitor a fost votat cu majoritate.
S-au înregistrat 9 voturi împotrivă.

Preşedinte,

Secretar,

Dr. Atilla KELEMEN

Ioan MUNTEANU
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