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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 23÷25.10.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţele din zilele de 23.10., 24.10
şi 25.10.2001, având următoarea ordine de zi:

1.Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (avizare - PL
563/2001).

2. Dezbaterea şi avizarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2000 pentru
modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (sesizare în fond în
vederea reexaminării - PL 373/2000/2001).

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege privind creşterea şi ameliorarea
raselor de animale (sesizare în fond în vederea reexaminării - PL 212/2000/2001).

La şedinţele din cele trei zile au participat toţi cei 33 deputaţi, membrii ai
Comisiei.

Marţi, 23 octombrie 2001, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia
pentru agricultură, industrie alimentară şi silvicultură a Senatului României, şedinţă
începând  cu orele 930.

Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul
2002 (avizare � PL 563/2001).

La şedinţă au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei  şi Pădurilor:
Domnul Ilie Sârbu - Ministrul Agriculturii
Domnul Mihai Lungu - Secretar de stat
Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de stat
Domnul Miron Moldovan - Director general
Domnul Vasile Băcilă - Director
Doamna Elena Leaotă - Director protecţia plantelor
Domnul Marian Ciocianu - Director zootehnie

Din partea Ministerului Finanţelor Publice:
Domnul Ioan Victor Ciuciu - Şef serviciu
Şedinţa a fost deschisă de domnul Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei pentru

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, care a prezentat
importanţa deosebită a analizei pe care sunt chemaţi să o facă deputaţii şi senatorii din
cele două comisii.
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În cuvântul său, domnul Ilie Sârbu, Ministrul agriculturii a arătat că, în
perspectiva aderării la U.E. România va trebuie să se alinieze politicilor comunitare
care, în domeniul agro-alimentar pun în prim plan asigurarea unei oferte accesibile
marii majorităţii a populaţiei.

Pentru anul viitor sunt necesare circa 12.000 miliarde lei, din care pentru
zootehnie 3.500 miliarde lei. Ceea ce aduce nou proiectul de buget pe 2002, este
prevederea ca subvenţionarea să se facă pe produs, nu pe cupoane sau granturi, ci pe
producţia marfă pe care o putem evalua.

Suntem conştienţi de faptul că nu este un lucru uşor, dar cineva trebuie să-şi
asume această sarcină. Sumele pe care le cheltuim din banul public vor fi utilizate în
mod mai concret.

Avantajul în condiţiile în care se va subvenţiona produsul, producţia marfă este
că subvenţiile vor fi acordate dacă producţia respectivă întruneşte condiţiile de
calitate.

De acum în colo se va recurge şi la dimensionarea culturilor, ţinându-se cont de
necesarul pentru consumul intern cât şi de posibilităţile de export.

Am întâmpinat în acest an greutăţi în promovarea la export a producţiei.
Încercăm în acest moment să exportăm  500.000 tone grâu în Arabia Saudită.

Începând de anul viitor vom readuce  în actualitate culturi pe care vrem să le
relansăm: sfecla de zahăr, floarea soarelui, soia, in, rapiţă, care au o mare căutare şi la
export.

Interes vom manifesta pentru culturile de in şi cânepă, care, chiar dacă solicită
mai multă manoperă au căutare în această perioadă.

Pe celelalte zone am încercat să acordăm atenţie zootehniei şi, pornind de la
fenomenul de secetă vom acorda mai multă atenţie asigurării irigaţiilor, pentru că
multe culturi au fost calamitate.

În 2001 am încercat să irigăm aproximativ 900.000 de ha şi am reuşit în jur de
700.000 ha.

În acest domeniu în perioada următoare  vom derula două programe din surse
atrase: 50 milioane dolari de la Banca Mondială şi 220 milioane cu o firmă americană.

Şi-au manifestat intenţia de participare la programele de irigaţii şi firme din alte
ţări; aş aminti aici vizita în Israel, precum şi vizita unor reprezentanţi ai altor ţări
(Suedia), care au avut ca scop zona irigaţiilor.

Credite avantajoase se vor derula şi în domeniul zootehniei. Amintesc aici de un
credit avantajos, pe 10 ani, cu 3 ani de graţie, de 100 milioane dolari, primit din SUA
pentru un lot de juninci.

Avem, de asemenea, nevoie de material seminal, de medicamente.
Sunt şi alte posibilităţi de finanţare pe care le putem transforma în programe

viabile. În timpul vizitei în SUA s-a semnat pentru un credit de 80 milioane dolari
pentru un program de dezvoltare rurală. După discuţii purtate cu reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor au fost stabilite detaliile, a fost selectată şi banca şi, în
consecinţă acest credit se poate derula chiar din noiembrie - decembrie.

Un obiectiv important este realizarea Programului SAPARD. Dorinţa noastră
este ca Agenţia SAPARD să fie acreditată în cursul acestui an, în noiembrie şi pentru
acest lucru se lucrează foarte mult.
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Am diversificat şi complicat munca. Pentru că la nivelul direcţiilor judeţene se
cunosc oamenii, forţa lor, am delegat servicii şi îi determinăm pe cei de aici că
Programul SAPARD este foarte important.

Trebuie să acordăm atenţie acestor activităţi, pentru că sumele atrase de aici
sunt bani care contribuie la îmbogăţirea patrimoniului nostru.

Precizez aici că în momentul în care reuşim să accesăm şi să atragem aceste
fonduri, bugetul agriculturii va avea altă formă.

Precizările de natură tehnică pe marginea bugetului le va face domnul Miron
Moldovan, director general în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, iar pe
parcursul dezbaterilor vom da explicaţiile necesare.

Domnul Miron Moldovan arată că proiectul de buget pe anul 2002 permite
acoperirea cu surse financiare a principalelor capitole, încât să nu se mai înregistreze
sincope aşa cum se întâmplă în prezent.

Bugetul este structurat pe programe, iar un lucru deosebit îl constituie
indicatorii de eficienţă care sunt determinanţi în acordarea subvenţiilor la nivel de
produs.

S-au prezentat indicatorii principali ai proiectului de buget care sunt menţionaţi
într-o notă care a fost înmânată fiecărui participant la analiză.

În continuarea dezbaterilor s-a subliniat că abordarea pe programe a bugetului
este un fapt pozitiv, dar, faptul că faţă de anul trecut se înregistrează o creştere mică
dovedeşte că bugetul agriculturii este lăsat pe unul din locurile ultime.

Au fost luate în calcul şi o serie de redistribuiri de fonduri în interiorul
bugetului, acestea urmând a fi evidenţiate în forma finală a acestui act.

Multe dintre intervenţiile susţinute de deputaţi şi senatori s-au referit la preţul
motorinei utilizate pentru lucrările agricole care nu trebuie să includă şi taxa de drum,
care încarcă costurile. S-a insistat pe ideea adoptării unor soluţii în măsură să rezolve
această chestiune care a mai fost discutată.

Domnul Victor Ioan Ciuciu, Şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice  -
După cum este cunoscut  este pentru prima dată când ca anexe la bugetul de stat sunt
prezentate şi programele care contribuie la realizarea prevederilor. Se arată şi modul
în care sunt constituite sursele.

Din cele prezentate de domnul Ministru se vede că sumele provenite din alte
surse de finanţare sunt substanţiale. Suntem pe punctul de a finaliza problemele legate
de SAPARD. Ministerul Finanţelor a fost receptiv la solicitările care i-au fost adresate
până acum.

Domnul deputat Ludovic Mardari - S-a făcut confuzie între subvenţii şi prime.
Domnul deputat Mircea Toader - Întreabă dacă s-a ţinut cont  că se va aplica

Legea pieţei produselor  agricole ? S-a ţinut cont de  posibilitatea de export a unor
produse ?  Se are în vedere susţinerea exportului de cereale, în primul rând ? Să nu se
mai jecmănească micii agricultori cu taxe de drum.

Domnul deputat Marian Ianculescu - Unde sunt fondurile obţinute din
transferurile de terenuri ? S-a ţinut cont de fondurile prevăzute de anumite legi, cum
sunt cele referitoare la moţi, cele care acordă facilităţi tinerilor etc.?

Domnii deputaţi Victor Neagu, Ştefan Bejat, Ion Bâldea, Attila Kelemen,
Tiberiu Sbârcea, Cătălin Micula, Ion Ştefan, Valeriu Gheorghe au făcut referiri şi au
pus întrebări în legătură cu fondurile prevăzute pentru consultanţă agricolă, pentru
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amenajări forestiere şi pentru punerea în posesie a terenurilor forestiere, pentru
activităţile  fito-sanitare, pentru apicultură, precum şi pentru repunerea în funcţiune a
sistemelor de irigaţii.

Răspunsurile la întrebările puse au fost date de domnul Gheorghe Predilă,
secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, domnul Miron
Moldovan, director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi de domnul
Mihai Lungu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

În partea a doua a şedinţei s-au analizat pe capitole prevederile bugetului şi s-au
făcut o serie de amendamente care se  regăsesc în Avizul dat de cele două comisii
proiectului de buget.

Au avut intervenţii domnii Aurel Pană, Viorel Matei, Dumitru Codreanu -
senatori, Ion Bozgă, Ion Stefan, Valeriu Gheorghe, Mircea Toader - deputaţi.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Apreciează că bugetul pentru agricultură ar fi
trebuit să fie  mai consistent. Va trebui ca aceşti bani să-i dirijăm în aşa mod încât să
rezolvăm programele propuse. Politica agricolă - element strategic. Cheltuielile pentru
fondul genetic sunt reduse. De asemenea, sunt puţine fondurile pentru
amendamentare. Atenţie la subvenţiile  pentru seminţe. În unele cazuri s-a folosit
sămânţă netratată, neomologată, iar producţiile nu au corespuns.

Domnul senator Victor Apostolache - Va trebui să  rezolvăm problemele legate
de zootehnie. Împărtăşesc abordarea bugetului  pe programe.

Mergem pe subvenţii la unele produse, trebuie să regândim acest aspect. Să
urmărim cum se utilizează fondurile pentru irigaţii şi să  urmărim şi eficienţa utilizării
fondurilor.

Să ne gândim că nu producătorul, ci consumatorul trebuie să simtă subvenţia.
Domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei pentru agricultură,

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor: - Este
adevărat că există o  gândire în bugetul actual, mai ales la zootehnie. Când se concep
bugetele pe ministere, cel al agriculturii se pare că este lăsat pe ultimul loc, de aceea
cel de anul viitor arată ca un buget de subzistenţă.

Chiar în cadrul acestui buget am de gând  o redistribuire a sumelor. Să se  acorde
mai multă atenţie protecţiei plantelor, sectorului zootehnic pentru că dacă vom
subvenţiona zootehnia - vom încuraja şi producţia vegetală.

Să nu ignorăm  apicultura pentru care cred că se pot găsi 60 miliarde lei.
Nu ştim cum se vor împărţi banii prevăzuţi la subvenţii. Trebuie clarificată

problema motorinei. Mai trebuie adăugate sume la sectorul sanitar-veterinar, la
zootehnie şi la protecţia plantelor.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24-25 octombrie 2001, cu următoarea
ordine de zi:

- Dezbaterea Proiectului de Lege privind creşterea şi ameliorarea raselor de
animale;

- Dezbaterea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974.

A participat ca invitat domnul Sorin Mitrea, director adjunct  la Agenţia
Naţională Sanitar Veterinară.

Şedinţele au fost conduse de domnul Ilie Neacşu - Preşedintele Comisiei.
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În legătură cu proiectul de Lege privind creşterea şi ameliorarea raselor de
animale, domnul Ilie Neacşu informează că în şedinţa din 4 octombrie 2001 Senatul a
respins acest act normativ.

Comisia a hotărât respingerea proiectului de lege sus menţionat, întrucât
prevederile din acest act normativ sunt cuprinse în proiectul Legii Zootehniei, care a
fost avizat favorabil într-o şedinţă anterioară.

S-a trecut apoi la dezbaterile generale asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii sanitare veterninare nr.60/1974.

Prezentul proiect este trimis Comisiei cu o cerere de reexaminare, întrucât
anumite prevederi ale legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr.90/2000 sunt în
contradicţie cu cele ale Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.61/2001,
ceea ce a împiedicat promulgarea acestei legi, întrucât s-ar fi creeat o stare
neconstituţională de incertitudine legislativă, de natură a afecta legalitatea în acest
domeniu de activitate.

Avându-se în vedere obiectivul corelării tuturor prevederilor necesare
reglementării domeniului analizat, dezbaterile pe textul legii vor fi reluate în şedinţa
de săptămâna viitoare.

  Preşedinte,   Secretar,

Ilie NEACŞU         Victor NEAGU
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