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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 22, 23 şi 24  martie  2005 

 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23 şi 24 martie 2005 
având următoarea ordine de zi: 
              Marţi, 22 martie 2005, orele 1400 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri 
forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale 
a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor  
(avizare – P.L. – X  83/2005) 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor 
în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004 – 2005 a unui 
sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru 
suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv (sesizare în fond – P.L.-X 
93/2005) 
 Miercuri, 23 martie 2005 şi Joi 24 martie 2005, orele 1000

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor 
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (sesizare în 
fond – P.L.-X 73) 
 2. 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 reorganizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor  (sesizare în fond - P.L.-X 743).  

Şedinţa din data de 22 martie 2005 a început la orele 1400 şi a avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri 
forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale 
a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor  
(avizare – P.L. – X  83/2005) 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor 
în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004 – 2005 a unui 
sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru 
suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv (sesizare în fond – P.L.-X 
93/2005) 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat:  
- domnul Vasile Lupu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor; 
- doamna Popescu Carmen – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Vasile Tudor – avocat. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei.  
 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri 
forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale 
a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. 
 Domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a făcut o prezentare a proiectului de lege sus menţionat 
precizând că în plenul Senatului acesta a fost respins. Solicită ca în Camera 
Deputaţilor acest proiect să fie aprobat, pentru că Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale susţine prevederile din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2004. 
 În continuare a prezentat un scurt istoric privitor la proprietatea Bisericii 
Ortodoxe Române din Bucovina. 
 Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a susţinut 
interesul Bisericii Ortodoxe Române, arătând că nu poate înstrăina o avere a  
Bisericii, terenurile forestiere în discuţie fiind în proprietatea lor, fapt recunoscut 
chiar de Împăratul Iosif al II-lea, la 1783, când a fost creat Fondul religios greco-
oriental din Bucovina. 
 În nordul Moldovei se află un patrimoniu cultural important, care trebuie 
protejat, iar fondurile necesare vor fi obţinute din exploatarea raţională a 
resurselor forestiere din zonă. 
 O altă parte a fondurilor se va folosi pentru susţinerea activităţilor cu 
caracter social ale bisericii. 

Exploatarea se va face în regim silvic iar gospodărirea va fi asigurată de 
specialiştii direcţiilor silvice. 

Domnul deputat Ioan Stan – ca deputat şi sucevean asigură că toţi colegii 
din PSD vor vota pentru atribuirea în proprietatea bisericii a terenurilor forestiere 
solicitate, fiind conştienţi că aceasta va contribui la asigurarea banilor necesari 
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pentru susţinerea obiectivelor bisericii. Toţi deputaţii PSD vor vota pentru 
avizarea favorabilă. 

Domnul deputat Ion Dumitru – a făcut parte dintre cei care au iniţiat acest 
proiect de lege. Există o dispută între Regia Naţională a Pădurilor şi 
Arhiepiscopia Sucevei în legătură cu suprafaţa de 192.000 ha. În virtutea Legii 
nr.1/2000 au fost deja retrocedate 16,3 mii hectare, fiind emise la acea dată şi 
titlurile de proprietate. 

Domnul deputat Nicolae Popa – cererea este îndreptăţită. Statul s-a dovedit 
un gospodar mai slab. În judeţul Alba, unde există suprafeţe mari de păduri, s-au 
tăiat nejustificat cantităţi mari de lemn, iar efectele negative au apărut imediat. 

Suprafeţele redate Arhiepiscopiei vor fi cu siguranţă bine gospodărite, 
pentru a fi transferate şi generaţiilor viitoare. 

Domnii deputaţi Ghiorghioni Ionesie, Romică Andreica şi Dumitru Pardău 
şi-au exprimat, de asemenea, acordul pentru retrocedarea suprafeţelor solicitate 
de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – s-a gândit foarte mult asupra acestui 
proiect de lege. Ordonanţa, de altfel, a fost iniţiată de Guvernul Năstase, iar prin 
votarea acesteia se va reuşi ca fondul forestier solicitat să fie foarte bine 
gospodărit. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – este momentul să rezolvăm acum această 
problemă. Noi facem o constituire şi nu doar – facem o reconstituire şi un act de 
dreptate. 

Nu va fi uşoară exploatarea acestei suprafeţe. Este o destinaţie specială 
pentru aceste păduri şi ea îşi va putea păstra rolul de factor de mediu. Activitatea 
de sprijin social este foarte importantă şi va sprijini înfăptuirea acestui act de 
dreptate. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – probabil că v-am dezamăgit, dar în mod 
plăcut. De ce am intervenit ? Am vrut să arăt că nu întotdeauna este obligatoriu să 
respectăm votul Senatului. Colegii mei au susţinut că vom vota pentru 
retrocedarea terenurilor. 

Domnul deputat Atilla Kelemen – şi UDMR votează acest proiect 
legislativ. El poate fi de bun augur pentru a face dreptate tuturor cultelor 
religioase care au avut proprietăţi care trebuie retrocedate. 

Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen – a mulţumit membrilor comisiei pentru faptul 
că s-a făcut un act de dreptate. Are un respect deosebit pentru pădure, iar dacă în 
plen se va pune la îndoială că nu vor administra corect această proprietate va 
garanta că acest lucru nu se va întâmpla. Dacă se vor constata încălcări, după 6 – 
7 ani este de acord ca aceste terenuri să fie luate înapoi. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
Pe ansamblu, textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2004  

privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor a fost votată în forma prezentată de Guvern. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi 
înregistrarea bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 
2004 – 2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor 
agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. 

Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive, precizând că în 
Senat, cu susţinerea Guvernului, s-au operat nişte modificări, pentru ca acolo 
unde din cauze obiective sau subiective trebuie să se intervină, acest lucru să 
poată fi făcut. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei – a arătat că, din 
păcate, trebuie să-şi manifeste nemulţumirea pentru că discutăm despre bovine 
neidentificate şi acum, în 2005, după ce începând cu 1993, 1997, s-au dat bani 
pentru identificare. Acum nu avem încă rezolvată problema. S-a dat vina de la 
unii la alţii. Omul sfinţeşte locul – sunt comune unde medicul veterinar face 
identificarea, dar sunt şi comune unde chiar tehnicianul veterinar face 
identificarea mai bine, şi chiar un însămânţător. 

Uniunea Europeană a zis că din 1 ianuarie 2005 nu mai sunt permise 
subvenţiile pentru bovinele neidentificate. 

Sunt judeţe care şi-au rezolvat aceste probleme: Suceava şi Mureşul. În 
unele cazuri se ceartă între ei cine face identificarea, medicul veterinar sau 
inginerul zootehnist, dar cel care suferă este producătorul direct, care nu poate 
încasa subvenţia. 

În ceea ce priveşte subvenţiile pentru cultura vegetală, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a luat unele decizii surprinzătoare – 
nu se mai primesc subvenţii pentru porumb, fără de care nu se poate face 
zootehnie aşa cum trebuie. Zootehniştii au rămas descoperiţi. Suntem foarte 
nedreptăţiţi de această măsură. Fără subvenţia la porumb zootehnia nu se poate 
considera sprijinită. În teritoriu se înregistrează mari nemulţumiri, care se 
răsfrâng şi asupra activităţii din fiecare zonă a parlamentarilor. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – este de acord cu afirmaţia preşedintelui. 
Este foarte important. Este de acord cu unele prevederi din textul ordonanţei, dar 
nu este de acord cu altele. Pentru că la mijloc este vorba de banii pe care 
producătorii trebuie să-i încaseze. 

În Neamţ, porumbul şi grâul ocupă 60 – 70% din suprafaţa agricolă. 
Sprijinul a ajuns în acest an la 30 mld. lei, de la 120 mld. lei. De ce să fim 
nedrepţi cu cei care cultivă porumb ? El este folosit în zootehnie, nu în hrană 
proprie. Să ne gândim ce este de făcut în agricultură. Se va pune sămânţă din pod. 
Apare pericolul de boală şi dăunători. De ce se fac aceste nedreptăţi ? 

Ne putem încadra în 3.300 miliarde, când în trecut s-au alocat 10.000 de 
miliarde ? 

Domnul deputat Ioan Stan – măsura este imorală, pentru că mai bine de 
50% din suprafaţa de teren din judeţul pe care-l reprezintă este cultivată cu 
porumb şi ovăz. Cere să se acorde subvenţia şi pentru porumb. 

Domnul deputat Ioan Mocioalcă – în momentul în care domnul ministru 
Flutur a venit în comisie, l-am întrebat dacă va menţine subvenţia şi drepturile 



 5

date de guvernarea anterioară. Ministerul s-a săturat să facă protecţie socială la 
sate ? Exact acolo trebuie subvenţii ! 

Domnul deputat Liviu Timar – în ce priveşte identificarea animalelor, de 
ce să se înceapă iar de la zero ? Să se continue de unde a rămas. Să discutăm de 
individualizarea tuturor animalelor, chiar şi a oilor şi porcinelor. Trebuie prinse 
toate speciile. De ce complicăm lucrurile – să pornim de la modelul care există în 
Uniunea Europeană. În continuare a prezentat greutăţile întâmpinate în 
procurarea de motorină în zona oraşului Luduş. De ce nu se intervine pentru 
simplificare ? 

Domnul deputat Daniel Ionescu – a cerut documentele cu încheierea 
negocierilor cu Uniunea Europeană. Nu le-a obţinut şi îşi exprimă nemulţumirea 
pentru atitudinea manifestată de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale în acest caz. Semnalează unele inadvertenţe existente în 
sistemul de subvenţii. Toată lumea subvenţionează produsul, noi am rămas la 
suprafaţă. Domnul Flutur chiar vrea să rămână efemeridă ? România este eligibilă 
doar cu 7.000.000 ha, din cele 9,4 milioane hectare. Cere ca subvenţiile să fie 
acordate şi pentru culturile de porumb şi cele furajere. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – după 8 ani de zile, situaţia în domeniul 
subvenţiilor continuă să fie necorespunzătoare, iar agricultura rămâne tot 
necompetitivă. Dacă s-au luat banii şi nu s-au înfiinţat culturile trebuie luate 
măsuri. Piaţa produselor agricole nu este formată iar structura culturilor trebuie 
revăzută. Este inadmisibil să se scoată culturi de la finanţare. Nu vede raţiunea 
scoaterii porumbului de la subvenţii. Se menţine o teamă de a ne desprinde de 
acest sistem. În ce priveşte direcţionarea cupoanelor – se fac alte jocuri la 
mijlocul procesului. Solicită să se asigure condiţiile pentru cumpărarea 
seminţelor sau a ierbicidelor. Strategia este total greşită. Se schimbă situaţia 
primăvara. Trebuie stabilite reguli clare pentru procurarea motorinei pentru 
agricultură. Pentru motorină, subvenţia este anulată prin creşterea preţului. 
Elementele de fiscalitate negociate cu Uniunea Europeană trebuie coordonate. 
Din cauza condiţiilor insuficiente, a lipsei îngrăşămintelor, s-a produs grâu cu 
amidon, nu cu proteină. 

Cere să i se prezinte structura importurilor agroalimentare pentru ultimii 4 
– 5 ani. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – este de acord cu punctele de vedere 
exprimate. Calitatea dezbaterilor este foarte bună. Nu mai are ce să spună, pentru 
că deputaţilor din grupul PSD le convine această situaţie. În teritoriu ţăranii sunt 
total nemulţumiţi, pentru că sunt uitaţi. Nu este de acord cu modificarea unui 
sistem care funcţiona foarte bine. Trebuie văzut ce este de făcut. Propune să se 
mai analizeze toate aspectele din acest domeniu. Animalele fără furaje proteice 
nu vor da producţie de calitate. 

Să analizăm foarte bine această lege şi să mergem în plen cu o situaţie 
foarte clară. 

Domnul deputat Dumitru Pardău – se pricepe mai bine la zona de munte. 
În campanie s-au făcut unele afirmaţii. Crede că s-a făcut o nedreptate că zona de 
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munte a fost uitată. Ordonanţa a început să fie aplicată. Să votăm ceea ce este şi 
să venim cu completările necesare. 

Domnii deputaţi Mircia Giurgiu şi Ghiorghioni Ionesie au cerut revenirea 
la subvenţiile acordate pentru cultura porumbului. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – mai bine măsori de două ori şi 
secţionezi o singură dată. Aici nu doar luările de cuvânt m-au descumpănit. Am 
luat decizia să ne vedem după şedinţă, iar mâine la orele 930 să continuăm 
dezbaterile în şedinţă. În continuare a informat membrii comisiei în legătură cu 
activităţile pe care le-a desfăşurat săptămâna trecută la Consiliul Uniunii 
Europene. 

La orele 1630, în sala de şedinţă s-a prezentat şi domnul Gheorghe Flutur, 
ministrul agriculturii care a arătat că dorinţa conducerii ministerului este de a 
asigura cât mai multe surse de la bugetul de stat. Vechiul Guvern a uitat să 
precizeze şi cele 4.000 de miliarde pentru porumb, la 15 decembrie 2004, când s-
au centralizat cererile. În actualul buget nu găsim resursele. Ştiu că există 
nemulţumiri. Măsurile de subvenţionare la carnea de porc şi pasăre vor conduce 
la dezvoltarea sectorului zootehnic şi la creşterea cererii de furaje, implicit la 
creşterea preţului la porumb. Sunt în pregătire o serie de programe, între care un 
rol important îl are legea creditului agricol pentru investiţii. De asemenea, se va 
dezvolta Programul Fermierul, prin care sprijinul va fi dirijat pe ferme, prin 
intermediul cărora se urmăreşte atingerea cotelor negociate. Din partea a doua a 
anului se va acţiona pentru concretizarea obiectivelor pe care Alianţa DA şi le-a 
propus. 

În continuare s-au purtat dezbateri pe problematica amintită. S-a hotărât 
reluarea dezbaterii şi analizei în ziua de 23 martie 2005. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23.03.2005, începând cu orele 
930. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor 
în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004 – 2005 a unui 
sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru 
suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv (sesizare în fond – P.L.-X 
93/2005) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor 
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (sesizare în 
fond – P.L.-X 73) 
 3. 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 reorganizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (sesizare în fond – P.L.-X 743/2004). 

Au fost prezenţi 26 deputaţi, membri ai comisiei. 
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 Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 
 Ca invitaţi au participat: 
 - domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 
 - domnul Miron Moldovan, director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 
 - domnul Răzvan Ţâru, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
 - domnul Gabriel Predoi, director general, Autoritatea Naţională Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi 
înregistrarea bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 
2004 – 2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor 
agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. 
 Domnul Flaviu Lazin – a arătat că în forma actuală a bugetului nu se poate 
reveni asupra măsurii. Am încercat să sucim bugetul pe toate părţile şi nu putem 
suporta cheltuielile suplimentare. Să vedem într-o acţiune de rectificare a 
bugetului ce se poate construi pentru a putea finanţa toate lucrările. 
 Istoria derulării acestei subvenţii am făcut-o ieri şi împreună să vedem 
unde putem interveni. La sămânţa de porumb este nevoie de o intervenţie. Orice 
măsură suplimentară pentru sprijinirea culturilor cere o suplimentare a fondurilor 
pentru subvenţionare. Solicită să se treacă ordonanţa în forma prezentată, şi apoi 
să se vadă ce îmbunătăţiri se mai pot face. 
 Domnul deputat Valeriu Tabără – discuţiile de ieri au fost unele, de 
analiză. La un moment dat nu mai poţi face faţă. Lipseşte o lege a fermierului 
român. Aşteptăm o analiză viitoare şi poate găsim resursele. Nu este bine să 
blocăm această ordonanţă. Trebuie să-i dăm drumul. Am înţeles situaţia şi voi 
vota pentru ordonanţă. 
 Domnul deputat Adrian Semcu – ne vom ţine de cuvânt şi vom găsi 
resursele. Pentru porumb, aceste surse nu sunt asigurate în acest moment. Să 
votăm ordonanţa aşa cum ne-a fost propusă. În perioada următoare, subvenţia la 
hectar va creşte, va ajunge la peste 4 milioane/ha. Ne-am confruntat până acum 
cu multe dificultăţi. 
 Domnul deputat Ion Mocioalcă – noi nu vă obligăm să găsiţi resurse. 
Trebuie să recunosc că s-a ales praful de promisiunile dumneavoastră electorale. 
Ţăranul român se află într-o situaţie foarte grea, iar situaţia pe care aţi creat-o va 
da destulă apă la moară presei. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – efortul pe care l-aţi făcut nu a fost 
adevărat. Pentru că în sală se află domnul director general Miron Moldovan 
doreşte să se prezinte comisiei situaţia bugetului agriculturii aşa cum el a trecut 
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prin Parlament, în toamna anului 2004. În cei patru ani de guvernare, PSD a 
asigurat resursele pentru agricultură şi avea soluţii şi pentru acest an. 

Domnul deputat Ion Hoban – colegii noştri care spun că nu dăm subvenţii 
la porumb să spună de ce au acceptat importuri masive  de carne încât românul nu 
a mai putut produce el carne. 

O zootehnie dezvoltată ar fi permis ca porumbul să nu mai fie acum o 
problemă.  

Domnul deputat Liviu Timar – Amintesc colegilor noştri că în 1996-1997, 
efectivele de animale erau cele mai mici. 

Matematica este doar una şi nu avem nevoie de declaraţii politice. 
Domnul deputat Marian Hoinaru – Timp de 4 ani am cerut răspunsuri de la 

Ministerul Agriculturii. La multe solicitări nu am primit răspuns. Noi punem la 
dispoziţie atâtea date. Daţi-le celor de la PSD atâtea răspunsuri câte ne-au dat ei. 
Daţi doar ceea ce consideraţi că trebuie date. 

În continuare domnul director general Miron Moldovan şi domnul Flaviu 
Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
au prezentat structura bugetului agriculturii şi cauzele pentru  care cultura de 
porumb nu poate fi subvenţionată în acest moment, pentru  că fondurile necesare 
nu se regăsesc şi nici nu au fost identificate sursele din care aceste sume să poată 
fi asigurate.     

Domnul deputat Valeriu Tabără – Mă îngrozesc de ce avem de făcut în 
perspectivă. Exactitatea informaţiei este definitorie pentru  marea decizie şi a 
măsurilor de dezvoltare economică şi socială. Aducerea Institutului Naţional de 
Statistică în subordonarea Guvernului a permis falsificarea datelor, inclusiv a 
celor din recensământul agricol, unde sunt multe date nereale, care nu ne folosesc 
la nimic. Este o învăţătură de minte, dacă măsurile sunt luate numai din 
considerente electorale. 

Au lipsit în această perioadă dezbaterile adevărate, de fond, ele nu au fost 
prezente nici la televiziunea naţională. Suntem inconştienţi dacă ne-am jucat cu 
agricultura. Toţi vom încasa palme, acolo jos, de la „Nea Ion”. Unde au fost 
probitatea şi exactitatea în fundamentarea bugetului ?  Votarea ordonanţei nu 
rezolvă problemele. Responsabilităţile sunt ale noastre. Noi avem 
responsabilitatea gestionării unui buget aprobat preelectoral şi să înlăturăm tot 
ceea ce a fost nedrept. 

Nu cred în producţiile record raportate, dar cred în importurile imense care 
s-au făcut şi care au produs mult rău producătorilor români. Importurile sunt 
făcute de cei mari.   

Domnul deputat Ion Mocioalcă – Ceea ce spune domnul Tabără este 
aproape de adevăr. Să meargă domnul Tabără la emisiuni TV şi să spună că tot 
ceea ce s-a dat a fost în scop electoral şi că cei care au primit au fost imorali când 
au luat subvenţiile. 

După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la analiza pe articole a proiectului 
de lege. 

În ansamblu, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în 
România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004 – 2005 a unui 
sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru 
suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv a fost cu majoritate de voturi.  

S-au înregistrat 8 voturi împotrivă. 
În continuarea lucrărilor s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind 
vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-
veterinară. 

Domnul Răzvan Târu, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru  Siguranţa Alimentelor a prezentat expunerea de motive şi 
susţinerea  Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  Siguranţa 
Alimentelor pentru  acest proiect.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Hoban, Vasile Mocanu, 
Ion Mocioalcă, Nicolae Popa, Valeriu Tabără, Mircia Giurgiu, Ionel Palăr, 
Adrian Semcu. 

Domnul deputat Atilla Kelemen, preşedintele comisiei a arătat că discuţia 
privitoare la vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activitatea de 
asistenţă sanitar-veterinară este mai veche. În acelaşi timp se pune întrebarea 
unde să plasăm Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa 
Alimentelor. Este pentru  independenţa acestei Autorităţi, dar trebuie ancorată 
undeva. La cabinetul Primului Ministru sunt 42 de agenţii şi autorităţi. Vrem să 
întărim Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa 
Alimentelor. 

Domnia Sa vede ca această Autoritate să fiinţeze în coordonarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu care trebuie 
menţinută o legătură  permanentă pentru  derularea programelor. 

De asemenea, propune întărirea Autorităţii cu 2 vicepreşedinţi cu rang de 
subsecretar de stat, care să răspundă de siguranţa alimentelor şi de activitatea de 
inspecţie. În Europa expresia „de la furcă la furculiţă” a devenit o regulă în 
trasarea drumului unui aliment până la faza sa finală. O altă modificare care 
trebuie efectuată se referă la  eliminarea articolului 3, care se referă la 
subordonarea Institutului Pasteur. 

Domnul Flaviu Lazin – A arătat că Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale este de acord cu propunerea de a avea în coordonare 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor. 
Suntem într-o perioadă în care atât reţeaua de laboratoare, dar şi pregătirea celor 
implicaţi în laturile producţiei sunt zone în care Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale este responsabil de modul în care sunt gestionate 
problemele.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit. 
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
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Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 24 martie 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 (P.L. – X  743/2004 - continuarea 
dezbaterilor). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
-  domnul Falviu Lazin,  secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Răzvan Ţâru -  preşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. Au continuat dezbaterile pe articole.  
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit. 
În ansamblu, proiectul 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 a fost votat în unanimitate.  

 
 
 

PREŞEDINTE,              SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN     Dumitru PUZDREA 
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