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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 
16 şi 17 februarie 2005 şi a avut următoarea ordine de zi: 

Marţi, 15.02.2005, începând cu orele 1400: 
1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele 
măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi forestiere (avizare – P.L.-X 28/2005) 

2. Analiză privind stadiul derulării programului SAPARD 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2004 pentru modificarea art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a 
Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
(sesizare în fond – P.L. – X  15/2005) 

Miercuri, 16.02.2005 şi Joi, 17.02.2005, începând cu orele 1000: 
1. Întâlnire cu domnul Gheorghe FLUTUR, ministrul agriculturii,  

pădurilor şi dezvoltării rurale 
2.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura (retrimitere la comisie –   P.L.–X 617/2004) 

Şedinţa din data de 15 februarie 2005 a început la orele 1400  şi a fost 
condusă de domnul deputat  Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele 
măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi forestiere (avizare – P.L.-X 28/2005) 

2. Analiză privind stadiul derulării programului SAPARD 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2004 pentru modificarea art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea 
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şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a 
Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
(sesizare în fond – P.L. – X  15/2005) 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dan Gherghelaş – director general (interimar) al Agenţiei 

SAPARD; 
-  doamna Alina Florea – consilier juridic, Agenţia SAPARD. 
S-a dat cuvântul domnului Dan Gherghelaş, director general al Agenţiei 

SAPARD care a prezentat o informare în legătură cu stadiul derulării măsurilor 
din Programul SAPARD. 

De asemenea, au fost prezentate concluziile desprinse în urma discuţiilor 
purtate la Bruxelles în legătură cu accelerarea implementării măsurilor din acest 
program, precum şi probleme de rezolvat în vederea optimizării activităţii 
desfăşurate de Agenţie. 

Expunerea a cuprins aspecte concrete pentru  fiecare măsură şi direcţiile 
în care se va acţiona pentru  recuperarea restanţelor la fiecare capitol. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Nicolae Popa – A cerut ca în perioada următoare să se 

prezintă în comisie un program de organizare şi reorganizare a SAPARD, întrucât 
problemele din agricultură sunt legate de bani. Fermierii nu au întotdeauna partea 
lor pentru finanţare, cei 50%,  şi trebuie găsite soluţii pentru  rezolvarea acestui 
aspect. 

Domnul deputat Dumitru Pardău – A arătat că membrii comisiei trebuie 
să se implice şi să vină cu propuneri. 

Problema este cum va funcţiona efectiv Agenţia SAPARD ?  În teritoriu 
nu se cunosc prea multe despre modalităţile de accesare a sumelor. 

Oamenii nu pot acoperi cei 50%. 
Propune ca Guvernul să se implice printr-o susţinere serioasă, care să nu 

fie privită ca o acordare de ajutoare de stat. 
Propune să fie luate în garanţie şi bunurile apărute pe durata derulării 

proiectului. 
Domnul deputat Ioan Hoban – Să nu ne îmbătăm cu apă rece.  Dacă 

vrem să ajungem undeva,  trebuie rezolvate multe probleme. Este nevoie ca 
accesarea fondurilor să fie uşurată. 

Încercările de a accesa fondurile s-au lovit de o rigiditate exagerată. 
Domnul deputat Mircia Giurgiu – Cere ca factorii răspunzători de 

activitatea SAPARD să se gândească şi la organizarea unor puncte de lucru.  
Domnul deputat Vasile Mocanu – Problematica legată de SAPARD este 

destul de complexă. Trebuie ţinut cont de exigenţele formulate din partea Uniunii 
Europene. 

Trebuie să revedem unde ne aflam în anul 2000. Este interesant să 
aducem în discuţie când a început să funcţioneze Programul SAPARD. Este 
necesar să ştim cât s-a cheltuit precis pentru  fiecare măsură. 

Important este să găsim soluţii pentru a absorbi banii alocaţi în totalitate. 
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Acreditarea Agenţiei SAPARD s-a făcut cu greutate. Să găsim soluţii 
pentru  ca instituţiile să funcţioneze. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – Nimic nu a fost câştigat datorită 
culorii politice. A existat şi o doză de imobilism şi de birocraţie. Trebuie mai 
multă publicitate, iar informaţia să ajungă acolo unde trebuie. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – Este bine că se discută problemele 
Agenţiei. S-a greşit când Legea de organizare a Agenţiei SAPARD a fost lăsată 
în forma iniţială. Structurile rurale trebuie să se suprapună celor din Uniunea 
Europeană. Trebuie analizate problemele legate de sursele pentru  finanţarea 
programelor de modernizare a unităţilor de procesare.  

Domnul deputat Atilla Kelemen – Încercările de a accesa fondurile 
SAPARD s-au lovit de multe ori de o rigiditate exagerată. Exemplul oferit de 
cazul comunei Miercurea Nirajului este elocvent. Atunci când s-a transformat în 
oraş nu a mai putut accesa fondurile SAPARD, iar la reprezentanţii regionali ai 
Agenţiei nu s-a manifestat înţelegerea necesară. 

România, ca ţară, este foarte interesată să acceseze aceste fonduri. 
Trebuie găsite soluţii pentru  accesibilizarea fondurilor, pentru  

cunoaşterea posibilităţilor de finanţare şi pentru  creşterea ariei de aplicabilitate a 
măsurilor. 

În finalul dezbaterilor domnul Dan Gherghelaş, director general al 
Agenţiei SAPARD, a răspuns la întrebările formulate şi a subliniat măsurile pe 
care le va lua pentru  îmbunătăţirea activităţii la nivelul celor 8 regiuni de 
dezvoltare. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă 
a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere. 

S-a votat în unanimitate avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
S-a trecut la dezbaterea şi analizarea  proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2004 pentru modificarea 
art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi 
financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului proiectul de lege, care a 
fost votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16.02.2005, începând cu 
orele 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Întâlnire cu domnul Gheorghe FLUTUR, ministrul agriculturii,  

pădurilor şi dezvoltării rurale 
2.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura (retrimitere la comisie –   P.L.–X 617/2004) 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat domnul Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii, 

pădurilor şi dezvoltării rurale. 
La începutul şedinţei s-a dat cuvântul domnului Gheorghe Flutur, 

ministrul agriculturii, care a prezentat o informare în legătură cu stadiul aplicării 
măsurilor din programul de guvernare privind agricultura, precum şi cu stadiul 
aplicării măsurilor din Programul SAPARD şi a măsurilor rezultate în urma 
negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. 

În cursul săptămânii trecute, domnia sa a făcut o vizită la Bruxelles unde 
a stabilit cu reprezentanţii Comisiei Europene etapele pe care România trebuie să 
le parcurgă în domeniul agricol în perioada următoare. 

Au fost precizate măsurile care trebuie luate pentru accelerarea 
Programului SAPARD. În data de 25.02.2005 se va întruni comisia care 
analizează stadiul implementării măsurilor. 

Trebuie rezolvate unele probleme legate de dotarea cu incineratoare şi 
un sistem naţional de ecarisaj, identificarea animalelor, în special a bovinelor, 
precum şi pentru  animalele mici. 

Va trebui organizată o reţea de monitorizare a tuturor măsurilor. 
Se va elabora şi înainta o Lege pentru creditul agricol pentru  investiţii. 

Măsuri importante se vor lua pe domeniul sanitar-veterinar. 
În perioada următoare, peste 3,2 miliarde euro vor fi alocate pentru  

dezvoltarea rurală prin Programul Naţional de Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 
Numărul mare de gospodării ţărăneşti de subzisenţă, caz similar cu al 

Spaniei şi al Suediei, solicită un efort deosebit pentru  transformarea acestora în 
ferme agricole care să producă pentru  piaţă. 

Conducerea ministerului analizează variantele în care vor fi acordate 
subvenţiilor în viitor. 

Agenţia de Plăţi va fi banca prin care se vor rula fondurile europene din 
2007. 

În cadrul ministerului se va organiza un departament care să elaboreze 
politicile. De asemenea, o structură specifică se va ocupa de piscicultură . 

S-a hotărât şi forma în care va lucra Agenţia Naţională pentru  
Consultanţă Agricolă. 

Este foarte mult de lucru în ceea ce priveşte cadastrul agricol, pentru  că 
sistemul de monitorizare şi control al suprafeţelor ce vor veni la plată trebuie să 
aibă date foarte exacte. 

Se va acorda atenţie direcţiei politicilor de piaţă precum şi sectorului 
industriei alimentare. 

Va fi întărit departamentul pentru  dezvoltare rurală. În acest sens va fi 
constituit un grup interministerial pentru  dezvoltare rurală. 

Se vor întări activităţile de control, inclusiv în domeniul forestier. 
Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Ioan Munteanu – A formulat trei întrebări: 
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- cum vede înlocuirea subvenţiei de 2,5 milioane lei/ha; 
- cum vor fi rezolvate problemele legate de asigurarea îngrăşămintelor 

chimice; 
- cum va fi rezolvată problema intabulării terenurilor intravilane şi a 

celor forestiere. 
Mai întâi trebuie rezolvate problemele de cadastru, apoi intabularea. 
Domnul Gheorghe Flutur – A răspuns că banii pentru  subvenţii vor fi 

transformaţi în bonuri valorice pentru  îngrăşăminte, seminţe şi pesticide. Bugetul 
pentru  agricultură va fi reconsiderat. Sunt şi datorii de aproximativ 3.300 
miliarde de lei. Banii pentru  motorină vor fi parte din aceste subvenţii. Nu se vor 
mai acorda subvenţii pentru  porumb. S-au acordat subvenţii majorate la carne, 
pentru  a crea piaţă. 

În privinţa notariatelor rurale, notarii sunt foarte dispuşi să înfiinţeze 
puncte notariale la sate. Se va modifica Legea cadastrului. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – Apreciază eficienţa deplasării la 
Bruxelles. Cere cota procentuală care va fi stabilită pentru  bonurile valorice şi 
vrea să ştie care este norma medie a consumului/ha de motorină pentru  care s-a 
calculat subvenţia. 

În privinţa Programului SAPARD cere clarificări în legătură cu ce s-a 
efectuat din fiecare măsură şi dacă s-a discutat la Bruxelles despre simplificarea 
procedurilor pentru  finanţare, pentru  că metodologiile sunt foarte complicate.  

Domnul ministru Gheorghe Flutur  a răspuns că s-a calculat o cotă de 84 
l motorină/ha, iar la finanţarea pentru  SAPARD s-a obţinut o suplimentare de 44 
milioane de euro. Trebuie dezvoltată piaţa de proiectare, pentru  a face faţă 
cerinţei în creştere în ce priveşte elaborarea de proiecte. 

Domnul deputat Ioan Mocioalcă – Solicită ca la organismele europene 
să se trimită oameni bine pregătiţi. Nu este de acord cu sistemul de cupoane 
pentru  subvenţii. Ordinul de închidere a unităţilor de procesare a adus multe 
prejudicii.  

În legătură cu contractul de concesionare de la Balc s-a făcut prea multă 
agitaţie, şi nu aprobă acest comportament. 

Domnul Gheorghe Flutur – A precizat că sistemul de cupoane a fost 
adoptat pentru  că un audit la direcţiile agricole a arătat că sunt multe neajunsuri 
în alocarea banilor pentru  lucrările din toamnă. 

În ce priveşte deciziile Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru  Siguranţa Alimentelor a subliniat necesitatea retehnologizării precum şi a 
respectării normelor sanitare veterinare. 

În ce priveşte domeniul de la Balc, o comisie de control a ajuns la 
concluzia că atribuirea acestora a fost nelegală şi va lua măsuri pentru  revenirea 
în legalitate. 

Domnul deputat Nicolae Popa – Apreciază iniţiativa ministerului de a 
mări nivelul subvenţiilor pentru sectorul creşterii animalelor şi recomandă şi ca 
pentru  sectorul legumicol să se aibă în vedere alocarea de subvenţii. 

Vrea să ştie dacă sectorul frigorific poate beneficia de sprijin prin  
Programul SAPARD. 
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Asociaţiile profesionale ar trebui să reprezinte un partener serios de 
discuţie.  

Unităţile de procesare, în proporţie de aproximativ 90% se află în 
categoria D, ceea ce înseamnă că se află într-o situaţie foarte grea.  

Pentru  accesarea fondurilor nu sunt suficiente firme de consultanţă, iar 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ar trebui să realizeze o 
selecţie a celor care să se  ocupe de proiecte. 

Cere ca fermierii cu potenţial mai redus să fie stimulaţi pentru  a 
cumpăra pământul din jurul fermelor. 

Domnii deputaţi Liviu Miroşeanu şi Mircia Giurgiu au cerut precizări în 
legătură cu situaţia din judeţele pe care le reprezintă. 

Domnul deputat Daniel Ionescu a sesizat că sectorul vegetal a fost evitat 
în dezbatere. 

În ce priveşte plantaţiile de viţă de vie hibridă cere poziţia ministerului 
în legătură cu cerinţa ca ele să fie desfiinţate în perioada următoare. 

Este de părere că subvenţiile trebuie acordate pe unitatea de suprafaţă. 
Solicită ministerului ca, pentru  o mai bună informare şi documentare, să poată 
studia documentele negociate la Capitolul 7 – Agricultura şi în special anexele la 
acest capitol. 

Domnul deputat Valeriu Tabără a cerut readucerea cadastrului la 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Nu s-au clarificat 
problemele legate de proprietate. 

Trebuie văzut sistemul de subvenţionare. Subvenţiile nu au venit la 
simplul producător. Importăm cantităţi mari de carne şi nu este de acord cu 
importurile. Este de părere că trebuie să avem date exacte despre producţia 
agricolă. Este mai uşor să cumperi grâu, pentru  că sunt comisioane tentante. 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor nu şi-a 
făcut datoria aşa cum trebuie. 

Modul în care s-a făcut negocierea unor capitole a fost neprofesionist. 
Ruralul şi agricultura sunt sectoare aflate într-o situaţie 

necorespunzătoare, va fi greu de integrat. 
Apreciază ca neprofesionist comportamentul celor care au negociat din 

partea României capitolul agricultură. 
Domnul deputat Atilla Kelemen – A apreciat că în cadrul dezbaterilor 

multe probleme au fost atinse. În comisie trebuie să se manifeste pragmatismul. 
Problemele sunt reluate de fiecare dată. 
Multe greutăţi vor apărea în domeniul procesării produselor agricole. De 

asemenea, la lapte, cantitatea procesată trebuie să crească de trei ori, pentru  a 
ajunge la nivelul de 3,3 milioane hectolitri procesaţi. Închiderea unor unităţi de 
procesare creează probleme la bază, producătorilor de lapte, care nu vor mai avea 
ce face cu producţia lor, pentru  că nu au posibilitatea adaptării la cerinţe a 
sistemului de muls. 

Se importă carcasă de carne din Spania, iar românii nu vor mai creşte 
animale, pentru  că producţia lor nu va mai fi preluată de procesatori. Aceasta va 
avea repercusiuni şi asupra cultivatorilor de cereale. 
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În ce priveşte negocierea cu Uniunea Europeană, apreciază că fostul 
ministru Ilie Sârbu a fost  dezinformat în legătură cu anumite aspecte, exemplul 
cel mai bun fiind modul în care s-a negociat şi s-a făcut identificarea animalelor. 

În ce priveşte subvenţiile, cere precizări în legătură cu subvenţiile la 
lapte. Cupoanele au mai fost utilizate, ele nici nu sunt o invenţie a românilor, dar 
important este ca ele să producă efecte. 

Propune ca pe cupoane să poată fi achiziţionate şi medicamente pentru  
uz veterinar, precum şi furaje. 

Cere precizări în legătură cu regândirea programului prin care sunt 
sprijiniţi cei care cresc minim 20 de vaci.   

Apreciază că în legătură cu vânătoarea se face cam mult scandal, pentru  
că în acest domeniu, alte ţări câştigă bani buni, Ungaria face din vânătoare de 10 
ori mai mulţi bani. 

Trebuie să ştii să te lupţi pentru  interesele naţionale. Să se aleagă cu 
mare atenţie cei care merg la negocieri. 

În finalul şedinţei, domnul Gheorghe Flutur a răspuns la întrebările 
formulate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 februarie 2005 şi au 
avut următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura (retrimitere la comisie –   P.L.–X 617/2004) 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbateri generale. 
S-a hotărât ca dezbaterile să fie reluate într-o şedinţă viitoare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN    Ioan MUNTEANU 


