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

Bucureşti, 03.03.2008
Nr. 24/93

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27 şi 28 februarie 2008
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26,
27 şi 28 februarie 2008, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2007 pentru completarea
art.67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport
suplimentar; PL.x 502/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2007 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea
pieţei laptelui de vacă (raport suplimentar; PL.x 735/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond; raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 745/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor

forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.18/1991, republicată (sesizare în fond; Pl.x
873/2007).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (sesizare în fond; raport comun
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 914/2007).
Lucrările şedinţei din data de 26 februarie 2008 au început la
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2007 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea
pieţei laptelui de vacă (raport suplimentar; PL.x 735/2007).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Mocanu Vasile,
Moisoiu Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian,
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,
Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu,
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba,
Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, domnul
deputat dr. Valeriu Tabără, aflat în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Dan Gherghelaş – director general, Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură.
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind
organizarea pieţei laptelui de vacă (PL.x 735/2007).
Domnul Dan Gherghelaş, director general al A.P.I.A., a
prezentat situaţia actuală a Agenţiei, precizând că începând cu data
de 1 ianuarie 2007, A.P.I.A. este organul de implementare a politicii
agricole asumate de către Guvernul României prin Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fiind desemnată cu aplicarea
măsurilor de sprijin pentru producătorii agricoli finanţate prin
intermediul Fondului european pentru Garantarea Agriculturii,
precum şi cu fonduri de la bugetul de stat. Conform Ordonanţei
Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.72/2006,
începând cu data de 1 aprilie 2007, comercializarea laptelui,
respectiv livrarea laptelui sau vânzarea directă a laptelui şi a
produselor lactate, se realizează numai de către deţinătorii de cotă,
în limita cantităţilor de referinţă disponibile.
În prezent, competenţa administrării cotei naţionale de lapte a
României este atribuită Departamentului de administrare a cotei de
lapte (D.A.C.L.) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi
Reproducţie în Zootehnie, Agenţie aflată în subordinea M.A.D.R.
În cazul depăşirii cotei de lapte alocată, România plăteşte o
penalitate către Comunitatea Europeană. Taxa se plăteşte în
termenele stabilite conform reglementărilor Uniunii Europene, în
întregime, de către cei care contribuie la depăşirea competenţelor
cotei.
Potrivit dispoziţiilor art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.
48/2005, în vederea protejării şi susţinerii sectorului laptelui a fost
instituit sistemul de susţinere financiară, regimul de intervenţie şi
măsurile comerciale pentru piaţă, autoritatea competentă pentru
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administrarea măsurilor de intervenţie şi a celor comerciale pentru
piaţă fiind A.P.I.A.
Atribuţiile A.P.I.A sunt cele stabilite de art.3 din Legea
nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
A.P.I.A.I.A.D.R., cu modificările ulterioare.
Pentru a gestiona eficient cota naţională de lapte, controlul
producătorilor cu vânzări directe şi livrări şi al cumpărătorilor de
lapte se va modifica structura organizatorică, statul de funcţii,
regulamentul de organizare şi funcţionare ale A.P.I.A. Agenţia preia
prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
ordonanţei de urgenţă, de la A.N.A.R.Z. „G.K. Constantinescu”, un
număr de 390 de posturi şi fondurile aferente acestora. Personalul
aferent posturilor preluate se consideră transferat în interesul
serviciului, respectiv preluat, fără examen sau concurs. Numărul de
posturi al Agenţiei va fi de maximum 5390 în anul 2007.
Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de
organizare şi funcţionare ale aparatului central al Agenţiei se aprobă
prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, iar ale
centrelor judeţene se aprobă prin decizia directorului general al
Agenţiei.
În cazul în care atribuţiile menţionate nu vor reveni în sarcina
A.P.I.A, care este în prezent acreditată provizoriu, întregul sistem
instituţional legat de gestionarea cotei de lapte şi de taxele adiţionale
individuale ar trebui organizat în vederea demarării unei noi
proceduri de acreditare.
Prezentul act normativ propus este necesar pentru crearea
cadrului legal adecvat cu privire la activitatea de administrare a cotei
naţionale de lapte a României, de colectare şi control a contribuţiei
la taxa datorată, rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări a
producătorilor.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Liviu Miroşeanu – a cerut amânarea
dezbaterii pentru ca soluţiile pe care comisia le va găsi să ducă la o
îmbunătăţire reală a activităţii de control şi preluare în bune condiţii
a cotei de lapte. De asemenea, domnia sa a cerut clarificarea
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problemelor în ceea ce priveşte angajarea sau menţinerea pe post a
celor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul A.P.I.A.
Domnul deputat Dan Motreanu – a arătat că pe perioadele de
vârf ale campaniilor de preluare a laptelui s-a convenit să se
angajeze studenţi, pe perioade de 2-3 luni.
Domnul deputat Nicolae Popa – a considerat că dezbaterea nu
trebuie amânată pentru că sectorul prelucrării laptelui trebuie
îmbunătăţit, începând de la preluare.
A cerut clarificări în legătură cu cotele de lapte care ar trebui
alocate celor care au construit grajduri cu fonduri însemnate,
inclusiv de la SAPARD, dar care nu sunt incluşi, în acest moment,
în sistemul centralizat, nebeneficiind de aceste cote.
Domnul deputat Ionel Palăr – a cerut clarificări în legătură cu
alocarea cotei de lapte şi a menţionat că aceeaşi situaţie sesizată de
domnul deputat Nicolae Popa este şi în judeţul Bacău.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a afirmat că în ceea ce
priveşte controlul cotelor de lapte ar trebui implicată şi A.N.A.R.Z.
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau – a apreciat
modul în care a fost dinamizată activitatea A.P.I.A. Cu toate acestea,
se poate considera, plecând chiar de la situaţia din judeţul Mureş pe
care o cunoaşte foarte bine, că mai sunt numeroase nereguli în ceea
ce priveşte gestionarea cotelor de lapte.
A cerut un control permanent în acest domeniu şi rezolvarea
urgentă a problemelor de natură tehnică. De asemenea, trebuie avute
în vedere aspectele legate de costurile pe care producătorii de lapte
trebuie să le suporte.
După finalizarea dezbaterilor generale s-a trecut la dezbaterea
pe articole. Toate articolele au fost votate în unanimitate, cu excepţia
art.41 alin.(2) care a fost votat cu majoritate, înregistrându-se 23 de
voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
În ansamblu, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.89/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru
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modificarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea
pieţei laptelui de vacă a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 19
voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 februarie
2008, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege
privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2007 pentru
completarea art.67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004
(raport suplimentar; PL.x 502/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.18/1991, republicată (sesizare în fond; Pl.x
873/2007).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Mocanu Vasile,
Moisoiu Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian,
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,
Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu,
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba,
Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, domnul
deputat dr. Valeriu Tabără, aflat în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
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- domnul Teodor Kilaiditis – director, Agenţia Domeniilor
Statului.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2007 pentru
completarea art.67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004
(PL.x 502/2007).
Domnul Alexandru Rădulescu, director în M.A.D.R. a
prezentat expunerea de motive
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus
aprobarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.39/2007 pentru completarea art.67 din
Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004.
Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate. S-au înregistrat
24 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie
2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.18/1991, republicată (Pl.x 873/2007).
Domnul senator Ovidiu Teodor Creţu, iniţiatorul propunerii
legislative, a prezentat expunerea de motive, precizând că se
urmăreşte retrocedarea în totalitate a pădurilor comunale ce provin
din păduri grănicereşti către unitatea administrativ-teritorială pe
teritoriul căreia avea sediul asociaţia grănicerească.
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a precizat că
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative pentru că
reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele forestiere
din pădurile grănicereşti a fost stabilă de legiuitor în mod special,
luându-se în considerare particularităţile economice şi sociale ale
formelor de exploatare anterioare trecerii terenurilor în proprietatea
statului.
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Având în vedere această situaţie, precum şi faptul că procesul
de retrocedare a proprietăţilor funciare se apropie de încheiere,
consideră că măsurile propuse ar conduce la înregistrarea de
întârzieri în finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de
proprietate şi, nu în ultimul rând, ar genera inechităţi între
persoanele care au beneficiat de dispoziţiile în vigoare şi cele cărora
urmează să li se aplice dispoziţiile propuse.
Trebuie menţionat, de asemenea, că la această dată pădurile
respective au intrat în circuitul civil, potrivit legii, şi în aceste
condiţii modificarea ar crea confuzii, nemulţumiri şi interpretări
eronate care, din experienţele similare de până acum, au condus la
interminabile procese pe rolul instanţelor judecătoreşti concomitent
cu distrugerea pădurilor în cauză.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Dragoş Dumitriu - a precizat că este vorba de
un proces îndelungat datând din 1890 şi că pentru retrocedare ar
trebui abordate alte căi.
Domnul deputat Ion Dumitru – a arătat că pe acest subiect au
mai fost dezbateri în comisiei şi că pentru rezolvarea problemelor
legate de retrocedări, în perioada anterioară s-a scos 30.000 hectare
din domeniul public pentru această destinaţie. Domnia sa a apreciat
că pădurile au fost în folosinţă, nu în proprietate, iar în judeţele
Suceava şi Bistriţa Năsăud, unde au apărut aceste solicitări, s-a
reuşit clarificarea situaţiei.
Domnul deputat Ionesie Ghiorghioni – a precizat că în judeţul
Caraş-Severin, unde s-a ocupat de acest aspect, problemele au fost
rezolvate, iar singura cale de rezolvare ar fi refacerea formelor
asociative care să revendice aceste drepturi.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a precizat că nu este de
acord cu aprobarea propunerii legislative.
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau – a precizat
că punctul de vedere al Guvernului este negativ şi că argumentele
invocate în dezbateri au fost corecte.
A propus respingerea Propunerii legislative pentru modificarea
art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.18/1991, republicată. Propunerea a fost votată
cu majoritate. S-au înregistrat 22 de voturi pentru respingere, 1 vot
împotriva respingerii şi 2 abţineri.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 februarie
2008, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond; raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 745/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (sesizare în fond; raport comun
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 914/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu,
Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu DragoşPetre, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni
Ionesie, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea,
Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu
Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
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- domnul Teodor Kilaiditis – director, Agenţia Domeniilor
Statului.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (Pl.x 745/2007).
Domnul Teodor Kilaiditis, director în cadrul A.D.S. a arătat că
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative care are
ca obiect de reglementare includerea între beneficiarii de rentă
viageră agricolă şi a persoanelor care, potrivit prevederilor art.4
alin.(13) şi (14) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi
ale Legii nr.169/1997, au optat pentru despăgubiri pentru terenurile
preluate de stat de pe care investiţiile au fost vândute.
La data intrării în vigoare a Titlului XI, persoanele propuse a fi
introduse în categoria beneficiarilor prin iniţiativa legislativă nu
aveau calitatea de proprietari ai terenurilor agricole pentru care au
depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit
legilor fondului funciar, întrucât au primit despăgubiri.
Propunerea legislativă contravine principiilor care au stat la
baza adoptării Titlului XI şi, prin urmare, în cazul în care s-ar
include o nouă categorie de beneficiari, această modificare ar avea
drept consecinţă adaptarea tuturor prevederilor care reglementează
acordarea rentei viagere agricole.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a apreciat că în Legea
nr.1/2000, legiuitorul spune foarte clar că este vorba de persoanele
care au optat pentru despăgubire.
Sunt unii care au optat pentru despăgubire pentru că, atunci, nu
au mai vrut terenurile. Nu este corect ca în condiţiile în care cineva a
optat odată pentru despăgubire să vină acum şi să ceară ceva în plus.
Într-un fel, s-ar bulversa lucrurile.
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Domnul deputat Liviu Miroşeanu - a arătat că spiritul legii a
fost de a încuraja comasările. Dacă foştii proprietari au optat pentru
despăgubiri, atunci dispare obiectul legii.
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau – a apreciat
că interesul Guvernului este să închidă odată această problemă.
Nu există garanţia că cineva va fi, vreodată, mulţumit. Nu se
mai poate ca această nebuloasă să mai persiste, pentru că oricine
poate să înceapă revendicările.
A propus respingerea propunerii legislative. Propunerea de
respingere a fost aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 ( PL.x 914/2007).
În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau
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SECRETAR,
Vasile Mocanu

