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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi domnul 
deputat Petru Şteolea aflat în delegaţie externă şi domnul deputat Micle Ulpiu Radu 
Sabin – concediu medical.   
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Rizescu, 
preşedintele Comisiei. 
 Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 

• µ Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/1999 privind 
acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, 
motorină şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole 
aferente anului 1999 (avizare) 

• µ Analiza modului de concesionare a suprafeţei de 8092 ha de teren agricol, 
aflată în administrarea S.C. “AGRO PRUNDU” S.A., judeţul Giurgiu  

• µ Analiza raportului privind verificarea contului de execuţie bugetară şi a 
bilanţului contabil încheiate la 31 decembrie 1998 de Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei. 

• µ Analiza situaţiei actuale din agricultură, în legătură cu unele aspecte 
sesizate de un grup de deputaţi PDSR. 

 
 La începutul dezbaterilor, domnul deputat Marian Ianculescu ridică o 
problemă de procedură, legată de limitele competenţei de analizare a materialului 
transmis de la Biroul Permanent privind cererea S.C STYLEM TRADING SRL de 
a întreprinde verificări legate de săvârşirea unor infracţiuni de către domnul Ioan 
Avram Mureşan, ministrul agriculturii şi alimentaţiei. Astfel, domnul deputat 
susţine că problema de fond este strict juridică şi trebuie a fi supusă atenţiei 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Domnul Ministru Ioan Avram Mureşan face o informare asupra 
concesionării suprafeţei de 8092 ha de teren agricol aflată în administrarea S.C. 
AGROPRUNDU S.A., judeţul Giurgiu. 
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 La licitaţie au participat 10 societăţi comerciale, dintre care comisia de 
evaluare a hotărât descalificarea a 3 ofertante care nu au prezentat toate actele 
prevăzute de lege şi instrucţiuni. 
 Pentru celelalte 7 societăţi comerciale, faţă de datele prezentate în ofertele 
tehnico-economice, comisia de evaluare a acordat puncte. 
 Cu ocazia analizelor tehnico-economice, comisia de evaluare a constatat că 
numai ofertantele S.C. STYLEM TRADING SRL Voluntari şi S.C. DAYTONA 
SRL Giurgiu au depus oferte pentru întreaga suprafaţă celelalte solicitând 
concesionare parţială a suprafeţei supusă licitaţiei. 
 Analizând ofertele tehnice ale celor două participante, câştigătoare a fost 
scoasă S.C. DAYTONA SRL Giurgiu care a prezentat o redevenţă mai mare. 
 Faţă de această hotărâre a Comisie de evaluare, a formulat o contestaţie S.C. 
MEG SRL. 
 Faţă de contestaţie, comisia a apreciat-o că este întemeiată şi a propus 
anularea licitaţiei comunicând această contestaţie direct la ceilalţi ofertanţi. 
Ulterior, reanalizând toate documentele depuse de ofertanta S.C. MEG SRL, s-a 
constatat eroarea intervenită, fapt pentru care s-a propus respingerea contestaţiei şi 
validarea rezultatului licitaţiei. 
 Domnul deputat Didi Spiridon menţionează că a fost făcută contestaţie şi de 
către S.C. STYLEM SRL, precum şi faptul că SC. DAYTONA SRL a fost 
înfiinţată doar pentru 15 ani şi se angajează într-un contract de concesionare pentru 
o perioadă mult mai mare, din punct de vedere juridic, acest lucru nefiind posibil. 
 Domnul deputat Gheorghe Cristea subliniează faptul că analizarea sesizării 
S.C STYLEM TRADING SRL este de competenţa comisiei juridice. Constată, de 
asemenea, că la criteriul privind nivelul redevenţei au fost făcute oferte de către 
două societăţi, prin urmare celelalte trebuiau a fi eliminate din start. Remarcă şi 
faptul că S.C. AGROPRUNDU S.A., societate în lichidare judiciară, este admisă la 
licitaţie. 
 Domnul Ministru scoate în evidenţă faptul că fiind vorba de un teren al 
statului, folosit pentru înfiinţarea unor culturi, trebuie punctat maxim redevenţa. 
 Domnul deputat Victor Neagu propune amânarea dezbaterilor până într-o 
viitoare şedinţă, când Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va pune la dispoziţia 
membrilor Comisiei un material scris privind această licitaţie. 
 Domnul deputat Cristea arată că există unele limite clare în care trebuie dat 
un răspuns, dar ca răspundere juridică sunt nişte implicaţii la care membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
nu se pot angaja. 
 Domnul deputat Alecu susţine această idee, repune în discuţie criteriul 
redevenţei, considerând că ponderea acestuia în punctaj este mult prea mare. De 
asemenea, susţine faptul că în baza eficienţei economice şi a unor exploataţii 
viabile, concensionarea trebuie gândită pentru suprafaţa de 800 – 1000 ha. Se 
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impune şi reanalizarea acceptării la licitaţie a societăţilor care au datorii imense la 
bugetul de stat. 
 Domnul deputat Ion Munteanu consideră că redevenţa minimă nu are o 
tehnologie de calcul reală, care să ia în consideraţie şi nivelul bazei materiale, 
tehnologice din România. Ţările Uniunii Europene subvenţionează agricultura 
pentru că nu pot avea profitul la care noi aspirăm prin asemenea calcule. 
 Domnul deputat Dumitru Ifrim solicită supunerea la vot a propunerii de 
trimitere a materialului către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 Cu 12 voturi pentru , 4 împotrivă şi 3 abţineri această propunere a fost 
acceptată. 
 În continuare, domnul Ministru prezintă un material cu răspunsuri la 
întrebările membrilor PDSR legate de politica agrară şi privatizarea Societăţii 
Naţionale a Tutunului Românesc. Materialul va fi multiplicat şi difuzat membrilor 
Comisiei. 
 Legat de sesizarea Curţii de Conturi cu privire la faptele constatate în urma 
controlului efectuat la utilizarea transferurilor acordate pentru instituirea sistemului 
de cupoane, fapte săvârşite în perioada în care domnul Dinu Gavrilescu îndeplinea 
funcţia de ministru al agriculturii şi alimentaţiei, membrii Comisiei hotărăsc, de 
asemenea, trimiterea către Biroul Permanent a unei solicitări de sesizare a Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Se dezbate, apoi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilităţi pentru plata consumului 
de energie electrică, motorină şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei 
agricole aferente anului 1999. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei avizează 
favorabil, cu majoritate de voturi, proiectul de lege sus menţionat. Avizul va fi 
transmis Comisiei pentru industrii şi servicii.     

 
 
 

 
      Preşedinte,                                         Secretar, 
 
 Sergiu RIZESCU                                Victor NEAGU 


