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P a r l a m e n t u l  R o m â n i e i  
C a m e r a  D e p u t a ţ i l o r  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
 industrie alimentară şi servicii specifice  

PROCES - VEBAL 
al şedinţei Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice din data de 25 martie 1997 
 
 La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice  sunt prezenţi 28 de deputaţi, fiind absenţi 
domnul deputat Gh. Cristea, plecat în misiune diplomatică şi domnul deputat  
P. Şteolea.  
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Elek Barna, 
vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice.  
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna a deschis lucrările şedinţei de azi 
supunând la vot ordinea de zi cu următorul cuprins: 
 ,,Discuţii asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1997” 
 Şedinţa de azi se desfăşoară împreună cu Comisia pentru agricultură a 
Senatului. 
 Comisiile au adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi. 
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Aş dori să-mi daţi voie să vă prezint 
noua noastră colegă de comisie - doamna deputat Raica Florica Rădiţa  şi să-i 
urez din partea noastră succes în activitatea viitoare. 
 Să intrăm în subiectul şedinţei de azi. Am primit amendamentele colegilor 
de la grupul parlamentar P.D.S.R., aşa că le dăm cuvântul pentru a prezenta 
aceste amendamente. 
 Domnul deputat  Gh. Oană: La art.2 - alin.7 
 Noi propunem următorul text: ,,Agenţia Naţională....” Prin aceasta dorim 
să se elimine din alin.7 prevederea de virare la bugetul statului a contravalorii 
stocurilor de grâu, deoarece nu se permitem să diminuăm stocurile de grâu, 
acest lucru fiind foarte periculos. 
 Domnul Secretar V.Neagu: Regret că nu este de faţă şi domnul senator 
Triţă Făniţă. Aici este vorba de A.N.R.M. şi A.N.P.A. 
 Rezerva de stat este controlată şi cu sprijinul armatei. Înainte aceasta era 
de 2 milioane tone, s-a redus la aproximativ 1,1 milioane tone, iar în acest an a 
ajuns la 350.000 tone ca urmare a scoaterii altor cantitîţi de grâu din rezervele 
de stat.  
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 Arăturile de toamnă nu s-au terminat la timp, ceea ce duce la scăderea 
producţiei la prăşit cu 100 kg grâu/ha şi deci nu se pot calcula exact cantităţile 
pe care ne putem baza. 
 Reducerea atât de mult a rezervei de stat reprezintă un risc pe care nu ni-l 
putem asuma şi consider că a ne menţine la o rezervă de 1,1 milioane tone este 
necesar pentru asigurarea securităţii populaţiei. 
 Domnul senator Csabay: În programul Guvernului este prevăzută o 
rezervă de stat de aproximativ 900.000 - 350.000 to grâu datorită costurilor 
ridicate de păstrare. S-au alocat 60 milioane de dolari care se depun într-un 
cont bancar şi care va putea fi orcând folosit pentru achiziţionarea de grâu în 
caz de necesitate. Prin aceasta Guvernul şi-a luat măsuri de precauţie astfel 
încât să nu fie pusă în pericol siguranţa de aprovizionare a populaţiei. 
 Ca urmare această reglementare este viabilă şi eu propun menţinerea ei 
ăn forma prezentată. 
 Domnul deputat  Gh. Oană: Referitor la cheltuielile de păstrare aş dori să 
spun că acestea, la sfârşitul lui 1996 erau de 3,80 lei/kg, iar acum se va ajunge la 
10 lei/kg. Dolarii despre care spuneţi că sunt puşi deoparte, dacă ne uităm în 
bugetul pe 1997 la capitolul ,,surse”, nu-i găsim. Deci asta este o poveste. 
 Domnul senator Csabay: Aceste rezerve nu se crează prin bugetul de stat, 
ci prin credite externe de la Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional. 
Deci nu este o poveste, ci o sursă reală. 
 Domnul deputat  U.R.S. Micle: Rezerva de 350.000 to grâu pentru cât 
timp asigură hrana populaţiei ? 
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Pentru două luni. 
 Domnul Secretar V.Neagu: Când se va şti că nu există grâu şi că rezerva 
de stat ajunge pentru două luni de zile, o să vedeţi care va fi preţul grâului pe 
piaţă. Refuz să cred că păstrarea în rezerva de stat costă aşa de mult încât să ne 
luăm acest risc. 
 Domnul deputat M. Ianculescu: Noi ne asumăm o mare responsabilitate 
reducând rezerva de stat. Cui serveşte această reducere ? Ce motive există 
pentru aceasta, pentru că nu poate fi invocat motivul stimulării importurilor. 
Trebuie să primeze interesul naţional. Cum să ajungi la o rezervă de stat de 
350.000 to, când şi 1,1 milioane tone este puţin ? O să ajungem la situaţia în care 
participând la licitaţii externe, cei care vând ne vor impune un preţ foarte mare.  
 Domnul deputat  M. Hlinski: Exemplul Bulgariei ese edificator. Noi 
trebuie să acţionăm în aşa fel încât să nu ajungem în aceeaşi situaţie. 
 Domnul Secretar V.Neagu: Acum în rezerva de stat avem 450.000 to, dar 
până la vară o să rămânem cu 350.000 to. Unii poate au văzut cum arată grâul 
din silozurile pentru rezervele de stat. S-a spus că de acolo s-a scos grâu furajer 
care a fost dat apoi societăţilor comerciale pentru creşterea porcilor şi păsărilor. 
Eu nu cred că există grâu furajer în rezevele de stat.  
 Domnul senator Badea: S-a pus problema scoaterii celor 550.000 to grâu 
până în vară, când se cumpără altul şi se completează rezerva de stat.  
 Domnul deputat  S.G. Rizescu: Trebuie avut în vedere că există grâu şi la 
ţărani. 
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 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: S-a discutat destul. 
 Domnul deputat  I. Corniţă: De ce nu este nimeni din partea Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei  să ne dea lămuririle necesare ?  
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Noi trebuie să luăm aici decizii prin 
vot indiferent de ce ne spun cei din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 
 Domnul deputat  U.R.S. Micle: Este vorba de scoaterea definitivă a 
grâului, transformarea lui în bani care se depun într-un cont şi care se foloseşte 
pentru cumpărarea altui grâu. 
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supunem la vot acest amendament 
referitor la art.2 - alin. 7. 
 Amendamentul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 3 
abţineri.  
 Următorul amendament este tot din partea grupului parlamentar 
P.D.S.R.  
 Dau cuvântul domnul deputat  Gh. Oană.  
 Domnul deputat  Gh. Oană: La art. 10 - alin. 1 şi 2 
 Majoritatea legumelorşi fructelor se vând pe piaţa ţărănească şi ca 
urmare sursele din T.V.A.-ul pentru acestea nu se prea stăpânesc. Deasemenea, 
cantităţile vehiculate nu sunt foarte mari, iar în condiţiile în care s-au scos 
primele la carne şi lapte, creşterea T.V.A.-ului pentru legume şi fructe de la 9% 
la 18% consider că nu este benefică. Aceasta şi pentru faptul că de acum încolo 
consumul populaţiei se va orienta spre legume şi fructe, produsele de origine 
animală fiind foarte scumpe. 
 Iată de ce noi propunem eliminarea allin. 1 şi 2 ale art. 10. 
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Vă rog să faceţi comentarii asupra 
acestui amendament. 
 Domnul Secretar V.Neagu: Eu sunt de acord cu această propunere. Vă 
rog să vă gândiţi de ce uleiul de floarea soarelui, care acum se fabrică din 
seminţele provenite din vechea recoltă, s-a scumpit.  
 Domnul deputat  M. Hlinski: Susţin propunerea.  
 Domnul senator Csabaz: Dacă se acceptă liberalizarea preţurilor, atunci 
se acceptă şi taxe liberalizate pentru fiecare produs. Este vorba de agenţi 
economici care prelucrează, comerciallizează şi achiziţionează aceste rpoduse. 
În preţ apar toate cheltuielile aferente şi atunci de ce să se facă această 
discriminare. 
 Eu propun menţinerea textului în forma iniţială. 
 Domnul deputat  Gh. Oană: T.V.A.-ul nu are nici o legătură cu 
liberalizarea preţurilor. Există alte produse în economie care merită să le 
încărcăm cu taxe excesive.  
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot amendamentul la art. 
10. 
 Cu 11 voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi 3 abţineri s-a respins acest 
amendament. 
 Următorul amendament este tot din partea grupului parlamentar 
P.D.S.R. şi se referă la art. 19 - alin. 2. 
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 Domnul deputat  Gh. Oană: De la 1 septembrie 1997 nu mai sunt 
prevăzute măsuri compensatorii pentru preţul la pâine. Noi propunem ca de la 
această dată compensaţiile pentru pâine să fie incluse ăn veniturile de bază  ale 
beneficiarilor. Pentru compensări se acordă conform programului Guvernului 
suma de 820 miliarde lei. Din vânzarea cantităţilor de grâu se asigură sume mai 
mari de 3.000 miliarde lei, iar compensaţia este de 820 miliarde lei. Această 
compensaţie se acordă pentru 10,2 milioane persoane. Prin eliminarea ei de la 1 
septembrie 1997 populaţia va pierde foarte mult, deoarece preţul la pâine va 
creşte şi puterea de cumpărare a populaţiei va scade, chiar dacă vor fi acordate 
în continuare cele 820 miliarde lei. 
 Domnul senator Csabay: Modificările se referă la includerea sumei în 
veniturile de bază ale beneficiarilor. Cine sunt aceşti beneficiari ? În alineatul 2 
sunt menţionaţi ca fiind pensionarii, şomerii, salariaţii, cei cu burse sociale, 
handicapaţii, etc. 
 Acceptând propunerea vom dezavantaja aceste categorii sociale deoarece 
compensaţia poate fi mai mare în perioada următoare decât 9.000 lei sau 13.000 
lei şi acum este şi neimpozitabilă.  
 Eu consider că introducerea acaestui amendament este în defavoarea 
beneficiarilor.  
 Domnul deputat  Gh. Oană: După 1 septembrie 1997 ei vor pierde 
compensaţia şi atunci nu vor mai avea nimic.  
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Cu cât afectează impozitul pe salariu 
aceste compensaţii ?  
 Domnul deputat  Gh. Oană: Cu nimic. Chestiunea este încurcară. 
Guvernul liberalizează preţul la pâine la 1 iunie, odată cu noua recoltă de grâu. 
Bugetul este deficitar, sumele acordate pentru compensaţii sunt mici şi doar 
până la 1 septembrie. Prin introducerea acestui amendament ar exista siguranţa 
că aceşti bani vor acoperi măcar o parte din inflaţie. 
 Domnul senator Csabay: Această propunere este incompatibilă şi cu 
Legea finanţelor publice. Majoritatea beneficiarilor acestor compensaţii 
primesc aceste sume din bugetul asigurărilor sociale. Noi acum discutăm 
bugetul de stat şi introducerea amendamentului ar însemna împrumut de bani 
de la bugetul asigurărilor sociale la bugetul de stat, împrumut ce se poate face 
doar cu aprobarea Parlamentului şi cu o dobândă stabilită de acesta.  
 Soluţia de a aloca aceste compensaţii de la bugetul de stat este o măsură în 
conformitate cu legislaţia de bază, dar transferul de care am vorbit nu se poate 
face. 
 Domnul deputat  Gh. Oană: Cei mai mulţi dintre ei sunt salariaţi pentru 
că altfel nu ar fi menţionaţi aici. 
 Domnul deputat M. Ianculescu: Propunerea este bună pentru că nu 
elimină, ci vine în completare. Sumele se introduc în venituri pentru că de la 1 
septembrie 1997 era prevăzut să nu se mai acorde de loc.  
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Eu nu sunt lămurit cum este cu 
impozitarea.  
 Supun la vot amendamentul propus la articolul 19 alin.2. 
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 Cu 12 voturi pentru, 13 voturi împortivă şi 3 abţineri amendamentul a 
fost respins. 
 Alt amendament al grupului parlamentar P.D.S.R. la art. 24 - alin. 1 
 Dau cuvântul iniţiatorului. 
 Domnul deputat  Gh. Oană: Deoarece legea 83 este încă în vigoare, 
propunem majorarea cheltuielilor pentru agricultură cu 1.200 miliarde lei, 
împărţite după cum urmează:  

200 miliarde lei pentru susţinerea sistemelor de irigaţii 
300 miliarde lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 
700 miliarde lei la transferuri 
Prin aceasta se urmăreşte corelarea necesarului de resurse cu cheltuielile 

prevăzute prin acte ale guvernului. Am prevăzut strictul necesar pentru ca cel 
puţin culturile efectuate să poată fi acoperite, ţinând cont de creşterea 
preţurilor la carburanşi şi la piesele de schimb şi de inflaţia care pe luna martie 
depăşeşte 35%, iar pe întregul an va depăşi prevederile de 97%. 

Domnul deputat  S.G. Rizescu: De unde provin aceste sume ?  
Domnul deputat  Gh. Oană: Veniturile bugetare sunt puternic 

subevaluate pentru că toate calculele s-au făcut pentru o inflaţie de 97% pe tot 
anul şi o altă rată de chimb leu - dolar.  

Domnul senator Csabay: Dacă afirmaţi că aceste surse sunt subevaluate, 
atunci trebuie să şi demonstraţi acest lucru. 

Eu consider că acele criterii prezentate în nota explicativă  a guvernului 
sunt documentate, ele trebuie recalculate în funcţie de evoluţia anumitor verigi 
economice şi financiare, dar acum trebuie să le acceptăm aşa cum sunt.  

Referitor la propunerea de amendament, trebuie să recunoaştem că 
sumele pentru finanţarea agriculturii sunt insuficiente, dar a omite enunţarea 
surselor de unde provin sumele de bani pentru suplimentări este 
neconstituţional. Articolul 135 din Constituţie spune clar că atunci când se 
lansează o propunere de finanţare, aceasta trebuie obligatoriu să fie însoţită şi 
de sursa de asigurare a acestor sume. Ca urmare, eu propun respingerea acestui 
amendament.  

Domnul deputat  D. Spiridon: Trebuie să recunosc că şi eu am avut 
intenţia să fac un amendament la acest articol. Provin din zona Teleormanului 
unde este imperios necesar asigurarea unor sume suplimentare pentru sectorul 
de îmbunătăţiri funciare. Am căutat şi eu surse de finanţare, dar pentru că nu 
am găsit, a trebuit să renunţ. 

La articolul 65 în proiect, Guvernul propune o rectificare a bugetului. 
Propun să se impună ca atunci când se va face această rectificare să se acorde 
suma de aproximativ 200 miliarde lei pentru cheltuielile generale şi 40 miliarde 
lei pentru investiţii efective. Banii daţi acum ajung până în iunie - iulie. 

Domnul deputat  D. Ifrim: Eu am o propunere pentru suplimentarea 
sumelor prevăzute pentru sectorul de irigaţii cu 15 - 20 miliarde lei, când se va 
face rectificarea bugetului. 

Domnul senator Predilă: Putem aloca orice sumă dorim, dar cultura va 
rămâne neirigată deoarece pe nimeni nu-l interesează ce se întâmplă de la 
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hidrant încolo, Regia Autonomă de Îmbunătăţiri Funciare spunând că nu este 
proprietatea sa. Consider că ar trebui o sumă suplimentară prevăzută în buget 
pentru achiziţionarea de utilaj mobil irigant în vederea completării aripilor de 
ploaie mobile distruse.  

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Ar trebui să faceţi un amendament 
scris pentru această problemă. 

Referitor la amendamentul propus la art. 24, acesta nu specifică sursele 
de finanţare.  

Domnul deputat M. Ianculescu: Am găsit sursa de finaţare din rezervele 
bugetare pentru că în final oricum se vor aloca suplimentări la bugetul de stat şi 
e bine ca noi, comisia, să venim în întâmpinarea acestui fapt. 

Domnul deputat  Gh. Oană: Fiscalitatea a crescut faţă de 1996, iar 
veniturile bugetare în termeni reali au scăzut. Numai din impozite se obţin sume 
foarte mari.  

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot adoptarea 
amendamentului la art. 24 - alin. 1. 

Cu 14 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 5 abţineri s-a hotărât 
respingerea acestui amendament.  

Dau cuvântul domnului deputat  D. Spiridon. 
Domnul deputat  D. Spiridon: Aş dori să fac un amendament la anexa 

3/20 - Cap. 14, ca la rectificarea bugetului să se suplimenteze cu suma de 240 
miliarde lei. Aceasta coroborat cu art. 65 al actualului proiect de lege. 

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Noi nu discutăm aici amendamentele 
la rectificarea bugetului de stat, prin urmare nu se acceptă acest amendament. 

Să vedem propunerea domnul deputat  M. Chiriac referitor la art. 24 - 
alin.1. 

Domnul deputat  M. Chiriac: În proiectul de buget este prevăzută pentru 
prime suma de 702,5 miliarde lei. Deoarece liberalizarea preşurilor s-a făcut din 
luna februarie, cred că se pot disponibiliza de la titlul ,,PRIME” suma de 
aproximativ 80 miliarde lei din care să împărţim după cum urmează: 

15 miliarde lei pentru sectorul sanitar-veterinar; 
20 miliarde lei pentru sectorul de reproducţie şi selecţie animale; 
15 miliarde lei pentru cheltuieli de capital la cele 3 Direcţii Agricole fără 
                         sediu; 
 5 miliarde lei la Regia Autonomă ,,Cai de Rasă”, unde angajaţii nu şi-au 
       luat salariile şi au datorii mari. 
Domnul deputat  D. Ifrim: Pentru Oficiile de Studii Pedologice şi 

Agrochimice nu găsim fonduri ? 
Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Mă asociez la susţinerea cu bani a 

Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice. Ar trebui găsită o sumă de 
aproximativ 10 miliarde lei. Menţionez că nu s-a discutat aici despre sumele 
necesare aplicării în continuare a Legii 18/1991. 

Domnul deputat  M. Chiriac: Tăiaţi 5 miliarde lei de la vegetale şi 3 
miliarde lei de la cheltuielile de capital şi daţi suma de 8 miliarde lei la Oficiul 
de Studii Pedologice şi Agrochimice. 
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Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: E adevărat că n-am prevăzut surse 
pentru continuarea aplicării Legii Fondului Funciar Nr. 18/1991, dar nu putem 
lua banii necesari de aici. Trebuie să găsim alte surse. 

Domnul Secretar V.Neagu: De la rezerva bugetară. 
Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Faceţi un amendament scris. 
Vă dau înapoi amendamentul la art. 24 - alin 1. ca să împărţiţi din nou 

suma de 80 miliarde lei. 
Domnul Stanciu - expert parlamentar Senat: A explicat faptul că 

economia la prime este de 100 miliarde lei şi ca urmare se poate discuta pe 
această sumă. 

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot amendamentul domnul 
deputat  M. Chiriac cu menţiunea că suma totală este de 100 miliarde lei şi cu 
modificarea ulterioară a sumelor pentru fiecare sector. 

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat acest amendament. 
Domnul deputat  D. Ifrim: În cele 100 miliarde lei să se includă şi Regia 

Autonomă de Îmbunătăţiri Funciare. 
Domnul senator Apostolescu: Referitor la alin. 2 - art. 24 vreau să 

menţionez că suma de 1.400 miliarde lei prevăzută pentru cupoane nu există. 
Domnul senator Csabay: În şedinţa trecută am atras atenţia conducerii 

Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei despre această neconcordanţă. Suma 
este prevăzută în anexă.  

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Am primit amendamente din partea 
P.U.N.R. Dau cuvîntul Domnul Vicepreşedinte V. Tabără.  

Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Aş dori să fac un amendament la art. 
2 - alin.7. referitor la contravaloarea stocurilor de grâu. 

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Se suprapune cu amendamentul 
iniţiat de P.D.S.R. care a fost aprobat de comisie.  

Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Alt amendament prin care prin care 
aş dori să reuşesc ceea ce nu am reuşit când s-a discutat art. 49 din Legea viei şi 
vinului. 

Prin acest amendament eu propun înfiinţarea unui Fond de sprijinire şi 
dezvoltare a viticulturii ale cărui surse să fie diferite contribuţii procentuale 
după cum urmează: 

a) 1% din preţul de vânzare al strugurilor, musturilor, vinurilor şi alte  
     produse de bază din struguri, must şi vin. 
b) 2% din preţul de vânzare al spirtului alimentar şi băuturilor spirtoase 
    din producţia internă şi din import, precum şi a melasei importate. 
c) 5 lei/butelia de vin, 10 lei/but. de vin spumant şi 50 lei/l vinars pentru 
    produsele cu denumire de origine. 
Domnul senator Csabay: Fondurile speciale se constituie conform Legii 

finanţelor publice printr-o lege specială. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 
are posibilitatea să facă această iniţiere cu un anumit buget, iar Guvernul să 
propună Parlamentului ca anual să fie adoptat acest buget. In bugetul de stat nu 
se poate cuprinde constituirea acestui fond la propunerea Parlamentului. 
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Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Noi am avut un fond special la care s-
a renunţat datorită presiunilor F.M.I., diind considerat un element suplimentar 
de fiscalitate. Acesta este un fond constituit la dispoziţia M.A.A. cu sume care 
vin şi se reîntorc în sector. Fondurile extrabugetare nu pot apare în bugetul de 
stat. 

Domnul Secretar V.Neagu: În 92-93 reprezentanţii Poliţiei Române au 
prevăzut exact acelaşi lucru: preluarea unui procent din taxele şi amenzile 
aplicate şi folosirea lui pentru dotări. Am propus şi noi acelaşi lucru pentru 
sprijinirea cercetării în domeniul vinificaţiei, s-a aprobat dar nu este funcţional. 

Domnul deputat  Al. Lăpuşan: Când s-a dezbătut Legea viei şi vinului am 
respins art. 49 pentru că nu face obiectul acestei legi speciale, dar nu s-a respins 
ideea de a-l discuta în cadrul altei legi. 

Domnul senator Csabay a demolat chiar stâlpii de construcţie ai bugetului 
pe 97 care are 30 - 40% din surse bazate pe acte normative care nu există. 

Consider că acest capitol îţi poate găsi locul în proiectul de buget pe 97. 
Domnul deputat  Gh. Oană: Sunt de acord că Legea bugetului se face pe 

legi în vigoare. Din punct de vedere al Legii 72 acest lucru nu este permis. Ce a 
spus domnul Tabără se poate face, chiar dacă se ia 50% din accize. 

Domnul deputat M. Ianculescu: Şi în proiectul Legii bugetului din acest 
an la ultimele anexe există bugetul fondurilor speciale, prin urmare ele sunt 
legale şi nu sunt prevăzute în Legea finanţelor publice nr. 72/96. 

Domnul deputat  N. Groza: Sunt de acord cu domnul senator Csabay 
pentru că nu putem merge pe lângă Legea 72/96. 

Bugetul este valabil pentru 1997 şi prin urmare la anul ar trebui 
rediscutată din nou această prevedere. 

Domnul senator Csabay: Consider că nu am demolat, ci am consolidat 
stâlpii bugetului referitor la legalitatea prevederilor cuprinse în lege. 

Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Mă întreb pe ce lege se merge la 
capitolul subvenţii acordate producătorilor agricoli. 

Domnul deputat  D. Spiridon: Pe legea nr. 83 care încă nu este abrogată. 
Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: S-a spus public că această lege este 

suspendată, iar în relaţiile cu F.M.I. se merge pe altă cale. Toate creditele din 
buget pe ce lege s-au dat ?  

Prin iniţiativele avute acum am deranjat viticultura lovind în pepiniere, în 
producătorii de material săditor, iar când vom rezolva problemele legate de 
Legii Fondului Funciar Nr. 18/1991 nu vom avea surse de extindee. Acesta este 
un patrimoniu naţional, o importantă sursă de venituri. 

Domnul senator Csabay: Povara de 800 miliarde lei este consecinţa 
adoptării Ordonanţei 7/96. Efectele acestei ordonanţe reprezintă o dobândă 
mult mai mare de 800 miliarde lei care este suportată din bugetul pe 97. 

Prin abrogarea art.4 al Legii 20/96 privind reeşalonarea până în 1998 a 
datoriilor la creditele şi dobânzile restante a societăţilor comerciale crescătoare 
de porci şi păsări cu capital majoritar de stat s-a creat o presiune asupra 
bugetului mai mare de 1.000 miliarde lei. S-au rambursat doar 35 miliarde lei şi 
nu există nici o şansă de rambursare a restului datoriilor. 
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Apare deasemenea şi efectul negativ al O.G. de urgenţă nr. 5 şi 11. Apasă 
asupra bugetului şi povara Legii 83 care era nefuncţională încă din momentul 
adoptării pentru că s-a făcut protecţionism pentru societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat.  

Domnul senator Avarvarei I. Viticultura din Moldova trece printr-o 
perioadă grea datorită temperaturilor scăzute.Eu am înaintat un material în 
acest sens şi domnului ministru Gavrilescu. Aproximativ 35.000 ha vie din 
podgoriile consacrate sunt aproape total compromise, datorită temperaturilor 
de                             
- 30oC din perioada 26 -29 decembrie 1996. Pentru refacerea culturilor de vie 
care durează o perioadă de 3 ani sunt necesari 150 miliarde lei. Pentru 1997 am 
solicitat 50 miliarde lei. Dacă în acest an nu acţionăm, atunci aceste ha de vie 
sunt total compromise. 
 Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Aş dori să-mi spun părerile asupra 
problemei reeşalonării datoriilor şi a situaţiei dezastruase a viticulturii în 
Moldova. 
 Domnul deputat  Al. Lăpuşan: Aş propune referitor la accize să se reducă 
cele pentru bere şi vin şi să crească cele pentru băuturile spirtuase. Dacă nu se 
poate o creştere de 50%, atunci propun o creştere de 25% la băuturile alcoolice 
tari. 
 Domnul Stanciu - expert parlamentar Senat: Legea viei şi vinului a fost 
adoptată cu art. 49 în Camera Deputaţilor. Pe baza promisiunilor din acest 
articol institutele de cercetare au demarat lucrările pentru refacerea 
materialului săditor de viţă nobilă. Azi, majoritatea contractanţilor au reziliat 
contractele, datorită neadoptării în forma finală a art. 49. Prin crearea acestor 
fonduri s-a urmărit dirijarea veniturilor pentru subvenţionarea materialului 
săditor particularilor, pentru că în ultima perioadă nu s-a mai sădit nimic. Fiind 
vorba de bugetul pe 1997 ar trebui să găsim o soluţie pentru acoperirea acestor 
pagube de 7-8 milioane de viţă altoită. 
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot amendamentul 
domnului V. Tabără, cu completarea domnului Al. Lăpuşan. 
 Domnul deputat  M. Chiriac: Propunerea domnului V. Tabără a venit cu 
fonduri precise. Amendamentul Lăpuşan prevede 25% din accizele pentru 
băuturile tari. Prima este o sursă nouă, care nu afectează bugetul, dar a doua 
da. 
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot acest amendamentul 
domnului Tabără. Cu 25 voturi pentru, 5 voturi împotrivă a fost adoptat acest 
amendament. 
 Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Acest amendament este acceptat şi de 
Ministerul Sănătăţii. 
 Domnul deputat  M. Chiriac: Dacă mărim accizele pentru alcool atunci e 
foarte bine.  
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot rectificarea textului 
domnului V. Tabără prin majorarea accizelor cu 25% la băuturile alcoolice 
tari.  
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 Cu 24 voturi pentru şi 5 voturi contra a fost adoptată şi această 
rectificare.  
 Dau cuvântul domnului Tabără pentru alt amendament. 
 Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Am un amendament referitor la  
Legea Fondului Funciar Nr. 18/1991. În proiectul de buget nu este prevăzută 
nici o sumă de beni pentru aplicarea în continuare a acestei legi. Ca urmare, eu 
propun ca din rezerva bugetară să se aloce suma de 15 miliarde lei pentru acest 
scop. Dacă se va modifica Legea Fondului Funciar Nr. 18/1991 avem nevoie de 
aceste sume. 
 Domnul senator Csabay: Ordonanţa de Urgenţă Nr. 5 a fost adoptată de 
Parlamentul anterior şi e valabilă până la 31.12.1997. Prin urmare, există o 
reglementare care impune guvernului asigurarea acestei sume.  
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot amendamentul cu 
privire la Legea Fondului Funciar Nr. 18/1991. 
 Cu 22 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă acest amendament a fost 
acceptat. 

Dăm cuvântul domnului deputat  J-P. Babiaş.  
Domnul deputat  J-P. Babiaş: În legea bugetului pe 1996 se prevedea ca 

20% din încasările sectorului sanitar-veterinar să fie returnate ca surse 
extrabugetare pentru cheltuieli materiale şi de capital. În bugetul pe 1997 
această prevedere lilpseşte şi am considerat necesar că venim cu un 
amendament la art. 24 prin crearea unui nou aliniat în care să se prevadă ca 
50% din sumele încasate să se reîntoarcă în domeniu.  

Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Eu aş dori să fac un amendament la 
amendamentul domnului deputat  J-P. Babiaş. Cred că este corect ca aici să 
mergem cu un procent de 100% şi să dăm o parte şi pentru reproducţie şi 
ORSA. 

Domnul Secretar V.Neagu: Eu propun un procent de 25%. 
Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot amendamentul 

domnului deputat  J-P. Babiaş cu procentul de 50%. 
Cu 23 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă acest amendament a fost 

acceptat. 
Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Am un amendament tot pentru art. 24 

şi este legat de sectorul fitosanitar. 
Propun ca 50% din sumele încasate din serviciile efectuate în domeniul 

fitosanitar şi din activitatea Inspectoratelor judeţene pentru controlul calităţii 
seminţelor şi amterialului săditor să rămână acestora pentru cheltuieli de 
capital. 

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot acest amendament. Cu 
23 voturi pentru, 2 voturi contra şi 1 abţinere a fost adoptat. 

Domnul deputat  J-P. Babiaş: În şedinţa precedentă am cerut 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei să vină cu o cifră a repartiţiei 
activităţii sanitar-veterinare, pentru că eu aş dori să fac o propunere la anexa 1 
-11. 
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Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Urmează amendamentul domnului 
deputat  Al. Lăpuşan la art.24 - alin 3: 

 ,,În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 1997, se vor efectua plăţi pentru 
despăgubirea producătorilor agricoli care au înregistrat pierderi datorită 
calamităţilor naturale în anul agricol 1996 - 1997 şi care nu au beneficiat de 
credite sau al căror volum de credite este inferior sumei cuvenite drept 
despăgubire.” 

Domnul deputat  Al. Lăpuşan: Acest amendament vizează aplicarea Legii 
116/96 ce prevedea din calcule o sumă necesară de aproximativ 500 miliarde lei. 

Apoi domnul deputat  Al. Lăpuşan a dat explicaţii asupra surselor 
posibile pentru obţinerea acestor sume. 

Domnul senator Csabay: Aplicarea Legii 116/96 a vizat în primul rând 
societăţile comerciale cu capital majoritar de stat pentru că ele au avut încheiate 
la timp procesele verbale pentru calamităţile suferite. Producătorii privaţi n-au 
obţinut nimic.  

Cele 56 miliarde lei de care aţi amintit sunt cuprinse în bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei care, la rândul său este cuprins în 
bugetul de stat pe 97 şi ca urmare, nu reprezintă o sursă extrabugetară. 

Dacă acceptăm acest amendament, atunci înseamnă că facem o nouă 
protecţie a societăţilor de stat. 

Domnul senator Apostolache: Situaţia este specifică fiecărui judeţ. În 
Prahova, toţi particularii care au avcut procese-verbale au primit banii. 

Domnul deputat  I. Corniţă: Aş dori să prezint ca exemplu judeţul Bacău, 
unde aproximativ 1 miliard de lei a ajuns ilegal la oameni care nu trebuia să 
primească. 

Domnul deputat  Al. Lăpuşan: Aici noi nu trebuie să împărţim lucrurile 
pe diferite categorii. Legea prevedea un termen de decădere, iar documentaţiile 
s-au făcut în limitele de timp stabilite de lege.  

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot adoptarea 
amendamenului domnul deputat  Al. Lăpuşan la art.24 - alin3. 

Cu 14 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 3 abţineri acest amendament 
nu a trecut. 

Al doilea amendament al domnului deputat  Al. Lăpuşan se referă la 
art.24 - alin.4. 

,,Debitele externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul 1991 
şi garantat de stat, se pot acoperi din bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei pe anul 1997.” 

Domnul deputat  Al. Lăpuşan: În 1991 s-a derulat un program de 
importuri critice, garantat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Între timp, 
datorită evoluţiei dolarului, câteva societăţi comerciale cu capital majoritar de 
stat mandatate să gestioneze aceste importuri nu au putut plăti diferenţa leu - 
dolar. În 1996 cele două concerne au câştigat prin proces dreptul de a-şi 
recupera aceste datorii. Eu am înaintat Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 
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sesizarea firmelor româneşti, deoarece companiile străine pot executa 
statulromân pentru recuperarea acestor datorii. 

Domnul deputat  D. Ifrim: E o chestiune destul de serioasă. Ar trebui să se 
ia legătura cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei pentru a primi un punct de 
vedere. 

Domnul deputat  Al. Lăpuşan: Cele două firme au tradiţie în România şi 
nu doresc să-şi încheie relaţiile cu noi, aşa că ar fi bine ca guvernul să ia 
legătura cu ele şi să negocieze plata acestor datorii de 3,7 miloane dolari ţi 
dobânzile aferente. 

Domnul senator Csabay:În 4 ani nu s-a putut rezolva această problemă ? 
Pentru că nu cunosc aspectele ce vizează responabilităţile stabilite în acest 
proces nu pot să acord un vot pro sau contra. 

Ar trebui printr-o notă specială să înaintăm Ministerului Finanţelor sau 
Comisiei pentru buget-finanţe această situaţie spre analiză. 

Domnul deputat  Al. Lăpuşan: Eu propun să spunem că se acoperă din 
bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. 

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Probabil că aveţi dreptate, dar cum 
de în perioada 93 - 95 nu a fost timp pentru rezolvarea acestei probleme. 

Domnul deputat  Al. Lăpuşan: Acest proces s-a încheiat în 1996, iar noi 
am discutat cu ei să ne păsuiască până în 1997 promiţându-le să-i ajutăm. 

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot amendamentul domnul 
deputat  Al. Lăpuşan. 

Cu 10 voturi pentru, 12 voturi împortivă şi 3 abţineri amendamentul a 
fost respins.  

Urmează amendamentul domnul deputat M. Ianculescu. La anexa 3/26 - 
cap.6701-Silvicultură, prin care se solicită suplimentarea cu 3 miliarde lei 
pentru subvenţii acordate conform Legii 83/93, referitor la înfiinţarea de păduri 
ca măsură antierozională şi ca perdele de protecţie. 

Domnul deputat M. Ianculescu a făcut o expunere de motive asupra 
amendamentului indicând că această suplimentare să se facă prindiminuarea 
sumelor prevăzute la capitolul 64.01 -MEDIU ŞI APE, în special pe seama 
investiţiilor acordate pentru înfiinţarea de sedii administrative. 

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Supun la vot adoptarea 
amendamentului domnului deputat M. Ianculescu. 

Cu 21 voturi pentru şi 5 voturi impotrivă amendamentul a fost adoptat. 
Domnul senator Csabay: Am de făcut o observaţie. Din poziţia 6701 - 

anexa 3/20 trebuie atenţionată Comisia de buget-finanţe să elimine Silvicultura 
pentru că aparţine altui minister. 

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Domnul deputat  D. Spiridon are un 
amendament la anexa 6.  

Domnul deputat  D. Spiridon: Am mai multe observaţii de făcut la 
aanexa5,6,10 şi 11 referitoare la redistribuirea de sume pentru judeţul 
Teleorman sau includerea sa în text. 
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Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Nu face subiectul comisiei noastre 
includerea judeţului Teleorman şi deci nu putem decide. Ar trebui să te adresezi 
Comisiei pentru administraţie publică. 

Domnul senator Apostolache: La anexa 3/20 avem prevăzute reduceri de 
personal. Cât se reduce şi vum vor fi plătiţi aceşti oameni ? 

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna: Strategia de reformă aparţine 
guvenului. 

Eu propun încheierea lucrărilor şi supun la vot acordarea avizului 
favorabil, cu amendamentele adoptate, acestui proiect de lege. 

Cu 27 voturi pentru, 1 vot împortivă şi o abţineres-a acceptat avizul 
favorabil, cu menţiunea ca amendamentele respinse să fie consemnate în 
procesul verbal şi să se susţină în Plen. 

Cu unanimitate de voturi s-a stabilit ca ziua de 27 martie să fie dedicată 
studiului individual asupra proiectului Legii bugetului pe 1997 în vederea 
dezbaterilor în Plenul Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
 p.Preşedinte,      Secretar, 
Dr. Elek Barna     Ilie Neacşu  


