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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 martie 2005 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (avizare - PL-X 
67/2005) 

Şedinţa din data de 15 martie 2005 a început la orele 1400 şi a fost condusă de 
domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitat a participat domnul Flaviu Lazin – secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare. 
Domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, a arătat că încă din Programul de 

guvernare cu care Alianţa D.A. a câştigat alegerile au fost propuse măsuri care să ajute 
agricultura. Iniţial s-a dorit o reducere a accizei la motorină, dar s-a renunţat la această 
măsură, pentru  că negocierile cu Uniunea Europeană nu permiteau acest lucru. 

Valoarea motorinei utilizate în lucrările agricole este destul de mare, iar 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a primit din partea 
producătorilor agricoli şi a altor agenţi economici din agricultură sesizări privind preţul 
ridicat al motorinei destinate agriculturii în raport cu posibilităţile lor financiare, situaţie 
ce conduce la grave disfuncţionalităţi în respectarea perioadelor agrotehnice optime. 

S-a stabilit un consum de 84 litri de motorină pe hectar pentru  care să se 
acorde o subvenţie de 5.000 lei/litru. 

Au fost calculate inclusiv consumurile pentru eliberarea terenurilor şi 
transportul resturilor vegetale. 

Costurile se vor ridica la aproximativ 3.000 de miliarde lei. 
Domnul deputat Ioan Stan – Sprijinul se acordă în baza unui document. 

Întreabă la cât s-au ridicat costurile pentru  tipărirea acestor documente. 
Domnul deputat Liviu Timar – A arătat că din experienţa de până acum, 

proprietarii mici, care sunt majoritari, nu vor merge să ridice această motorină. Vor 
merge cei cuprinşi în asociaţii, societăţi comerciale, nu vor merge cei mici. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – Rezultă că nu se mai face nici o 
discriminare, în funcţie de suprafaţa cultivată. Vor beneficia toţi cei care au tangenţă cu 
agricultura. Se înregistrează un fenomen curios: în timp ce benzina se ieftineşte, 
motorina se scumpeşte şi în acest fel sprijinul acordat de stat va fi anihilat, într-un fel, 
de această scumpire.  
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Trebuie găsite soluţii pentru  a se putea ridica motorina, pentru  că nu peste 
tot avem staţii PECO. Doreşte clarificări în legătură cu bonurile valorice de 25.000 lei, 
la ce se pot folosi acestea ? 

Domnul deputat Valeriu Tabără – Problema motorinei nu este încă rezolvată. 
Sunt avantajaţi cei care au tehnică de vârf, cu consumuri specifice mici. Majorarea de 
preţ la motorină este absolut anormală şi trebuie purtată o discuţie mai serioasă pe 
aceste probleme. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării avizarea favorabilă a 
proiectului de lege supus dezbaterii. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 16.03.2005, începând cu 

orele 930. 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru  
siguranţa alimentelor (sesizare în fond - P.L. – X  743/2004). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 deputaţi membri ai 
comisiei. A absentat domnul deputat Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedinte 
al comisiei. 

A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului aflat pe ordinea de zi. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17.03.2005, începând cu orele 

930 şi au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru  
siguranţa alimentelor  (sesizare în fond - P.L. – X  743/2004). 

Au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 26 deputaţi membri ai comisiei. 
Au absentat domnii deputaţi Atilla Kelemen şi Mircia Giurgiu, aflaţi în delegaţie 
externă.  

Ca invitat a participat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Au continuat dezbaterile generale.  
 

 
 

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Valeriu TABĂRĂ     Ioan MUNTEANU 


	PROCES VERBAL

