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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de  30.09.2003,  

  01.10.2003 şi 02.10.2003 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-
a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 30.09.2003, 01.10.2003 şi  02.10.2003,  având 
programată următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 30.09.2003, începând cu orele 1400  : 
1. Analiza situaţiei privind: 

- stadiul plăţile acţiunilor sanitar veterinare pentru anul 2003; 
- stadiul acordării subvenţiilor producătorilor agricoli pentru materialul biologic, 

precum şi pentru animalele, păsările şi  cerealele vândute; 
- stadiul acordării primelor producătorilor agricoli care livrează lapte la unităţi de 

procesare; 
- balanţa privind sămânţa selecţionată. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa 
Alimentelor   (sesizare în fond � şedinţă comună  cu  Comisia pentru administraţie 
publică -  PL 501/2003) 
Miercuri, 01.10.2003 şi Joi, 02.10.2003, începând cu ora 900: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice �Gheorghe  Ionescu-Şişeşti� (avizare � PL 555/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată (sesizare în fond � dezbateri 
generale - PL 285/2003) 
Şedinţa din data de 30.09.2003 a început la orele 1400 şi a fost condusă de domnul 

deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei. Au fost prezenţi 31 de deputaţi, a 
absentat domnul deputat Atilla Kelemen , aflat în delegaţie externă. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Liviu Harbuz � subsecretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, 

Apelor şi Mediului; 
- domnul Nicolae Popârlan � director general adjunct Agenţia Naţională Sanitară 

Veterinară; 
- domnul Gheorghe Hedeşan � şeful Inspecţiei naţionale pentru calitatea 

seminţelor; 
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- doamna Maria Groza � Direcţia buget-finanţe din Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

După aprobarea ordinii de zi şi prezentarea invitaţilor, s-a dat cuvântul domnului 
Liviu Harbuz, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
care a prezentat o informare cu privire la stadiul plăţilor acţiunilor sanitar veterinare 
pentru anul 2003. 

În continuare, doamna Maria Groza, din partea Direcţiei buget-finanţe a 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului a prezentat o informare detaliată 
în legătură cu stadiul acordării subvenţiilor producătorilor agricoli pentru materialul 
biologic, precum şi pentru animalele, păsările şi cerealele vândute, precum şi situaţia 
acordării primelor producătorilor agricoli care livrează lapte la unităţi de procesare. 

Domnul Gheorghe Hedeşan, şeful Inspecţiei naţionale pentru calitatea seminţelor a 
prezentat o situaţie în legătură cu balanţa privind sămânţa selecţionată. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Zoltan Kovacs- a arătat că în ceea ce priveşte plăţile către medicii 

veterinari s-au înregistrat restanţe, fapt care a generat nemulţumirea acestora. Cere ca 
plăţile să fie aduse la zi, pentru că medicii veterinari duc greul muncii în teritoriu.  

Domnul deputat Ion Bozgă � arată că atunci când s-a conceput bugetul pe 2003, 
sumele erau insuficiente, la aceasta adăugându-se şi o restanţă de 230 miliarde, restanţă 
din anul 2002. Arată că sumele trebuie achitate, pentru a se asigura în teritoriu o 
activitate eficientă. 

Domnul deputat Octavian Sadici � arată că nu s-a acordat nici un leu pentru 
apicultură. Care este atenţia pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
o acordă acestui sector care aduce venituri ? La nivelul direcţiilor agricole se denaturează 
normele de aplicare. Apicultura aduce plusuri la producţia vegetală. Primele trebuie date 
necondiţionat, măcar pentru polenizare. 

Domnul deputat Petre Posea � cere ca prevederile bugetare pentru acest an să fie 
respectate, pentru că în deplasările în teritoriu sunt întrebaţi frecvent în legătură cu 
aspectele analizate şi oamenii sunt nemulţumiţi că nu li se acordă ceea ce li s-a promis. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei � a cerut mai multă 
rigoare din partea celor răspunzători pentru aplicarea în teritoriu a prevederilor din 
bugetul agriculturii. Cere ca până joi, situaţiile detaliate, pe judeţe, să fie înaintate la 
comisie, pentru a avea o situaţie clară în legătură cu stadiul aplicării măsurilor prevăzute, 
precum şi în legătură cu ceea ce trebuie făcut în perioada următoare. 

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei � ridică problema calităţii 
seminţelor, arătând că suntem vulnerabili la pătrunderea de seminţe de oriunde, în orice 
cantitate. Nerealizările din anul acesta la culturile de cereale se datorează şi calităţii 
necorespunzătoare a unor loturi de seminţe utilizate. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu  - din producţia de grâu din acest an, sămânţa 
reprezintă aproximativ 20%, ceea ce arată că într-un an destul de greu s-a reuşit 
acoperirea necesarului de seminţe din producţia internă. 

Importante vor fi tehnologiile în perioada următoare, care se asigure o constantă a 
producţiei, pentru că acolo unde s-au respectat tehnologiile, perioadele optime de 
semănat, producţiile au fost mulţumitoare. Sunt şi acum cantităţi de sămânţă străină 
intrate în ţară. Cred că vom putea să facem un pas mare în agricultură în momentul în 
care pe hibrizi şi soiuri româneşti vom putea aduce valută în ţară.  
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S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor   
(sesizare în fond � şedinţă comună  cu  Comisia pentru administraţie publică -  PL 
501/2003) 

Domnul Liviu Harbuz a prezentat expunerea de motive. 
Domnul deputat Ioan Bâldea � atrage atenţia că nu este corect ca în componenţa 

Agenţiei numărul de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii să fie egal cu cel al 
reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, pentru că 
centrul de greutate este spre Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � a precizat că agenţia este o solicitare rezultată 
din cadrul capitolului Agricultură din negocierile cu Uniunea Europeană. 

Face unele observaţii în legătură cu prevederile unor articole şi propune să se 
treacă la dezbaterea pe articole. 

În cadrul dezbaterilor pe articole s-au formulat amendamente care se regăsesc în 
raportul întocmit la acest proiect de lege.  Supus la vot, proiectul de lege a fost votat în 
unanimitate.  

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în data de 01.10.2003, începând cu orele 900. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al 

comisiei. 
La şedinţă au participat 29 de deputaţi, membri ai comisiei. Au lipsit motivat 

domnii deputaţi Ioan Bâldea, Atilla Kelemen şi Popescu Bejat, aflaţi în delegaţie externă.  
Ca invitaţi au participat domnii Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice �Gheorghe Ionescu-Şişeşti� şi Gheorghe Sin, secretar general al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice �Gheorghe Ionescu-Şişeşti�. 

S-a luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice �Gheorghe  
Ionescu-Şişeşti�. 

Domnul Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
�Gheorghe  Ionescu-Şişeşti� a prezentat expunerea de motive, arătând că apariţia în mai 
2002 a Legii nr.290/2002 care privea reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare şi a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice �Gheorghe  Ionescu-Şişeşti� a însemnat un 
balon de oxigen pentru cercetarea agricolă românească. 

Ordonanţa de urgenţă prezentă are darul de a armoniza Legea nr.290/2002, cu 
actele apărute ulterior. Dezbaterile pe fond se desfăşoară la Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport, dar observaţiile şi amendamentele formulate în Comisia de 
agricultură sunt foarte importante, ele urmând a fi luate în seamă la dezbaterea de fond. 

Cere ca suprafeţele care revin în administrare unităţilor de cercetare să fie 
menţionate în anexă. Unele unităţi, care sunt propuse să fie transformate  în societăţi 
comerciale ar trebui menţinute în domeniul cercetării, pentru că au rezultate. 

La Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului sunt experţi străini care 
lucrează la reorganizarea cercetării româneşti după principiile Uniunii Europene. Face o 
seamă de comparaţii cu domenii similare din alte ţări europene, arătând că trebuie să ne 
păstrăm propriul sistem al cercetării, adaptat la cerinţele Uniunii Europene. Solicită ca 
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datoriile acumulate în cei 14 ani să fie şterse, pentru a nu mai greva activitatea de 
cercetare. 

Domnul deputat Marian Ianculescu � arată că suprafaţa de aproximativ 60.000 
hectare aflată în administrarea unităţilor de cercetare nu este prea mare şi susţine ideea 
ştergerii datoriilor. 

Domnul deputat Octavian Sadici � o agricultură modernă nu se poate face fără o 
cercetare pe măsură. Susţine ideea ştergerii datoriilor. 

Domnul deputat Petre Posea � ordonanţa este importantă. Cercetarea să fie în pas 
cu vremea. 

Domnul deputat Ludovic Mardari � ar trebui menţionate suprafeţele de teren care 
vor rămâne în administrarea noilor unităţii de cercetare. Cum ne putem da avizul până nu 
se completează ? Arată că a fost în Insula Marea a Brăilei, iar culturile care erau ale 
Staţiunii de cercetare nu arătau aşa cum trebuie. Întreabă dacă în efectele distructive din 
iarna trecută şi cercetarea are vreo vină, în recomandarea soiurilor şi a seminţelor care au 
fost folosite la păioase. 

Domnul deputat Alexandru Pereş � arată că suprafeţele nu pot fi trecute în anexele 
legii, deoarece multe sunt în litigii. Datoriile trebuie şterse. Să se acorde mai mulţi bani 
pentru cercetare.  

Domnul deputat Ion Bozgă � cercetarea este un subiect foarte sensibil. Au 
supravieţuit în condiţii grele. Să se asigure fondurile necesare şi să se aibă în vedere 
asigurarea de salarii pentru cercetători. 

Domnul deputat Victor Neagu � s-au spus multe despre cercetare. În legătură cu 
suprafeţele s-au formulat mai multe păreri. Să aibă suprafeţele clar stipulate prin lege, să 
se dea la o parte ceea ce este de dat, dar să se menţioneze clar ceea ce rămâne. Trebuie 
făcută o lege specială pentru anularea datoriilor. Are unele amendamente pe care le va 
prezenta în plenul şedinţei. 

Domnul Cristian Hera � a dat răspunsuri la o serie de întrebări care s-au formulat. 
Domnul deputat Mihai Nicolescu � cercetarea agricolă este un domeniu aparte, 

care trebuie să ţină cont de complexul ecologic. Nu se pot transpune soluţii din afară 
pentru condiţiile din România. A exemplificat situaţia grâului şi a celorlalte culturi de 
păioase unde s-a dovedit că soiurile străine nu dau aceleaşi rezultate şi în zona noastră. 
Mulţi oameni au dorit, poate, să dispară specialiştii din agricultură. O ţară, cât ar fi de 
mare sau mică, nu se poate dispensa de cercetători. Trebuie făcut corp comun, să atragem 
şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, pentru că nu se poate face 
producţie performantă fără cercetare. 

În ceea ce priveşte suprafeţele, să nu mergem mai departe decât de curţi şi clădiri. 
Mare atenţie la fondurile pentru cercetare. Este anormal ca într-o perioadă cu greutăţi în 
finanţare să nu putem accesa fondurile pentru cercetare. Nu există experienţa necesară 
pentru domeniul agronomic la cei care deţin fondurile şi problema trebuie lămurită cu 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

Restructurarea va fi prezentă şi în perioada următoare. Dacă cercetătorii ar avea 
dotarea, atunci şi rezultatele ar fi la nivelul cerinţelor europene. 

Amendamentele să fie centralizate şi să însoţească avizul pe care-l  vom elibera 
pentru dezbaterea pe fond în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

S-a supus aprobării propunerea de a se aviza favorabil proiectul de lege. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 
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Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în data de 02.10.2003, începând cu orele 900. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al 

comisiei. Au participat la lucrări 29 de deputaţi, membri ai comisiei. Au lipsit motivat 
domnii deputaţi Ioan Bâldea, Atilla Kelemen şi Popescu Bejat, aflaţi în delegaţie externă.  

Preşedintele de şedinţă a supus aprobării următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei � a prezentat 
principalele modificări pe care le propune proiectul de lege, arătând că textul aflat la 
dispoziţia domnilor deputaţi trebuie analizat cu multă atenţie pentru a se ţine cont de 
prevederile existente şi în celelalte acte normative care reglementează domeniul vizat. 

Roagă subcomisia pentru silvicultură să studieze corelaţiile care trebuie făcute, iar 
dezbaterea să fie reluată într-o şedinţă viitoare.  

 
 
 

 p.PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

           Vicepreş.Mihai NICOLESCU             Victor NEAGU  
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