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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13.10.1999 având următoarea             
ordine de zi:   
  

1. “Dezbateri privind finanţarea agriculturii şi sprijinul acordat de stat în 
acest sector. Invitaţi: Traian Decebal Remeş – Ministrul Finanţelor şi 
Liviu Marica – Preşedintele Băncii Agricole” 

2. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  nr.147/1999 privind asociaţiile 
utilizatorilor de apă pentru irigaţii” (sesizare în fond)  

 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi domnii 

deputaţi Elek Barna – concediu medical şi Petru Şteolea – delagaţie externă. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei. 
 A participat ca invitat domnul Ioan Mureşan – Ministrul Agriculturii,domnul 
Decebal Traian Remeş – Ministrul Finanţelor şi domnul Liviu Marica – Preşedintele 
Băncii Agricole. 
 
 La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, a propus ca întrebările pentru miniştri şi preşedintele Băncii Agricole să 
fie punctuale: 
 
 Domnul deputat Marian Ianculescu – PDSR – s-a semnat protocolul cu 
Ministerul Finanţelor privind tichetele pentru procurarea de motorină în scopul 
efectuării arăturilor şi semănatului cerealelor păioase? 
 Domnul deputat Ion Munteanu – PDSR – vor ajunge tichetele pentru 
motorină la producătorul agricol până la finalizarea campaniei agricole de toamnă? 
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 Domnul deputat Valentin Argeşanu – PNŢ-CD – S.C. Agroexport Port Siloz 
Constanţa S.A. are o datorie la bugetul statului de 50 miliarde lei. De ce nu se trece 
la recuperare? 
 Domnul deputat Didi Spiridon – de ce nu sunt alocate cele 500 miliarde lei 
din privatizare destinate  agriculturii? 
 Domnul deputat Valeriu Tabără – PUNR – vă rugăm să ne precizaţi detaliat 
următoarele probleme: 

- situaţia fondurilor pentru dezvoltarea agriculturii şi a fondurilor de risc; 
- piaţa neagră a alcoolului şi tutunului; 
- la cât se ridică sursele financiare pentru acoperirea golurilor de la bănci? 
Domnul deputat Gheorghe Cristea – PNŢ-CD – care este situaţia financiară a 

societăţilor cu capital majoritar de stat, având în vedere privatizarea lor? 
Domnul deputat Gheorghe Oană – PDSR – ce gândeşte Ministerul Finanţelor 

privind ajutorul dat de stat pentru agricultură? 
- de ce deficitul balanţei în materie de produse alimentare este negativ? 
Domnul deputat Valeriu Tabără – PUNR – cum vedeţi evoluţia sistemului de 

credite pentru agricultură? 
- ce predeveţi pentru eliminarea cauzei care a dus la necultivarea celor        

4,5 milioane ha? 
 
Ministrul Finanţelor – domnul Decebal Traian Remeş: 
 
Petromul datorează Ministerului Finanţelor peste 5000 miliarde lei şi de aceea 

cei 400 miliarde lei prevăzuţi pentru tichete reprezintă o recuperare. 
Banca Mondială a atras atenţia că pentru primirea tranşelor de împrumut în 

valoare de 500 milioane dolari trebuie rezolvate următoarele condiţii: 
- problema politicii salariale; 
- cupoanelor; 
- băncilor. 
Rămâne ca astăzi să fie lămurită problema tichetelor pentru motorină cu 

Banca Mondială. 
Protecţia produselor alimentare româneşti nu revine Ministerului Finanţelor ci 

Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerului Industriilor şi Comerţului. 
La rectificarea bugetului de stat, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei a 

cerut 1080 miliarde lei. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei a cerut reaşezarea 
acestui buget şi astfel nu vor rămâne bani necheltuiţi (mişcare în interior). 
 Nici în momentul de faţă nu se ştie suma finală ce se va folosi pentru 
restructurarea Bancorex. Dacă se vor mai încasa bani dinb privatizare, se va putea 
folosi o parte din bani şi pentru agricultură.  
 Ministerul Finanţelor nu îşi asumă răspunderea pentru finanţarea agriculturii, 
aceasta fiind în sarcina Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Guvernului 
României. 
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 Pierderile privind piaţa neagră a alcoolului şi tutunului sunt mai mici ca în 
anii trecuţi - se vor introduce casele de marcaj şi obligaţia de a se face plata prin 
sistemul bancar. 
 
 Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei – domnul Ministru Ioan Mureşan:  
 
 Va trebui să rezolv problemele de astăzi din agricultură, de urgenţă. 
 În anul 1995 erau 17 fonduri înfiinţate alimentate de la bugetul de stat.  
 Se impută că dăm subvenţii la agricultură, dar de ce să dăm subvenţii la 
minerit ca să îngropăm banii. Am cerut 1500 miliarde lei pentru agricultură. Trebuie 
să menţinem subvenţionarea motorinei. De ce să folosim atâţia bani pentru 
restructurarea Bancorex şi a sistemului bancar, aceştia fiind bani publici. 
 Nu există miniştri buni şi răi, ci există miniştri cu bani şi fără bani. 
 La tutun legea o fac companiile străine, renunţându-se la acciza de 35% 
pentru tutunul indigen. 
  
 Decebal Traian Remeş: 
  
 Ordonanţele ce privesc Bancorexul trebuie să fie aplicate cu prioritate aşa 
cum se reglementează în conţinutul lor. 
 
 Gheorghe Oană – PDSR – obligaţiile Bancorex au fost gajate, deci de ce 
trebuie acoperite din buzunarele populaţiei? 
 
 Banca Agricolă –  Preşedinte Liviu Marica: 
 
 Procesul de restructurare a Băncii Agricole a început la 30.06.1997, având în 
acel moment 5900 miliarde lei credite neperformante. Din 30.06.1997 până în 
prezent, Banca Agricolă a recuperat 2099 miliarde lei, din care numai 15% vânzări 
de active. 
 Banca Agricolă are cei mai mulţi deponenţi fizici – 4800 miliarde lei. A fost 
desemnat consultantul de privatizare din Austria şi până la finele lui iulie 2000 se va 
privatiza. 
 Preluarea creditelor neperformante la datoria publică se va face până la 
sfârşitul anului 1999. 
 Prin Legea 165/1998 s-au întors la bancă prin sistemul revolving 50% din cei 
750 miliarde lei.  
 În ceeace priveşte situaţia unităţilor de stat din agricultură, 45% din creanţe se 
găsesc în acest sector şi sunt probleme cu recuperarea lor, datoria lor fiind 700 
miliarde lei la Banca Agricolă. 
 
 La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a început dezbaterile generale. 
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       Preşedinte,                              Secretar, 
 
       Gheorghe Cristea             Victor Neagu 
 
 
 
 
 


