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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19, 20 şi 21 aprilie 2005, 
având următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 19.04.2005, ora 1400: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  ratificarea Acordului de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, privind finanţarea Proiectului pentru  modernizarea sistemului de 
informare şi cunoaştere în agricultură ( avizare – PL – x 132/2005). 

2. Analiza situaţiei din sectorul de îmbunătăţiri funciare.  
Miercuri, 20.04.2005,ora 1400 şi Joi, 21.04.2005, ora 900: 
- Analiza situaţiei privind producţia şi cercetarea din sectorul de creştere a 

ovinelor. 
Şedinţa din data de 19.04.2005 a început la orele 1400 şi a avut următoarea 

ordine de zi aprobată: 
1. Analiza situaţiei din sectorul de îmbunătăţiri funciare.  
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  ratificarea Acordului de 

împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, privind finanţarea Proiectului pentru  modernizarea sistemului de 
informare şi cunoaştere în agricultură ( avizare – PL – x 132/2005). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au participat ca invitaţi: 
- domnul senator Corneliu Pascu – preşedintele Comisiei pentru  agricultură, 

industrie alimentară şi silvicultură;  
- domnul senator Ştefan Pete – membru în Comisia pentru  agricultură, 

industrie alimentară şi silvicultură; 
- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale;   
- domnul Alexandru Rădulescu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;   
 - domnul Cornel Tuşa – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

Administrator
Original



- domnul Florin Bădulescu – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Cosmin Dulgheru – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Ioan Nastea – director general, Administraţia Naţională pentru  
Îmbunătăţiri Funciare; 

- domnul Luigi Bergheş – director general, Societatea Naţională pentru  
Îmbunătăţiri Funciare. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza situaţiei din sectorul de îmbunătăţiri 
funciare. 

Domnul Luigi Bergheş, director general al Societăţii Naţionale pentru  
Îmbunătăţiri Funciare a prezentat o informare în legătură cu situaţia existentă la 
Societatea Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare, subliniind o serie de greutăţi cu 
care se confruntă încă de la învestirea sa în funcţie. Astfel, suprafeţele de teren care 
pot fi irigate efectiv sunt foarte reduse faţă de ce s-a raportat, numărul de personal 
este excedentar, creând grave probleme în privinţa plăţii salariilor, fondurile 
bugetare alocate sunt total insuficiente, acestea fiind  deja grevate de datorii 
acumulate în perioada anterioară. 

Evidenţiază faptul că nu a existat o strategie corectă în ce priveşte 
îmbunătăţirile funciare. 

Nu a existat o corelare între preţuri şi tarifele aplicate de Societatea 
Naţională pentru  Îmbunătăţiri Funciare. Trebuie văzut foarte clar ce suprafeţe sunt 
eficiente de a fi irigate. Din studiile efectuate, s-a concluzionat că eficienţa 
irigaţiilor dispare complet în situaţiile exploataţiilor ale căror suprafeţe se află la o 
înălţime mai mare de 70 de metri faţă de staţiile de pompare de bază. Greutăţi sunt 
întâmpinate şi din cauza unor afaceri păguboase derulate prin intermediul Societăţii 
Naţionale pentru  Îmbunătăţiri Funciare, cum ar fi PROGRAMUL ROMAG ’98. 
Afirmă că este necesară o decizie politică pentru a pune ordine în toată activitatea 
din domeniul analizat.  

Domnul Ioan Nastea, director general al Administraţiei Naţionale pentru  
Îmbunătăţiri Funciare, a informat că în scurta perioadă de când a fost numit în 
funcţie a reuşit să-şi facă o impresie generală despre situaţia existentă: 90-95% din 
lucrări sunt nefuncţionale, sistemele de desecare sunt în mare parte colmatate, 
multe nereguli îngreunează desfăşurarea normală a activităţii. 

Domnul senator Corneliu Pascu – A arătat că situaţia din îmbunătăţirile 
funciare îi este cunoscută destul de bine. Până acum, nici un program nu a avut în 
vedere reabilitarea şi conservarea lucrărilor. Investiţii de sute de miliarde de lei, 
sunt ignorate total. Activitatea în sector trebuie reconsiderată. Legea nr.138/2004 a 
fost elaborată în grabă, nu avea cum să funcţioneze în bune condiţii. Acum 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să reconsidere 

 2



alocaţiile bugetare orientate spre zona rurală. Sistemele de irigaţii sunt vechi, au 
peste 25 de ani şi acum important este să se promoveze  sistemele economice de 
exploatare. 

Trebuie ca Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să 
prezinte, pe baza concluziilor de până acum, un program de măsuri care să pună 
ordine în domeniu. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – Soluţia pentru a se pune ordine în sistemul 
de îmbunătăţiri funciare este privatizarea.  

S-au tot adunat obligaţii de plată, s-au angajat şi cheltuieli nejustificate, cum 
sunt pachetele din cadrul Programului ROMAG ’98. Cei vinovaţi pentru aceste 
pierderi trebuie să plătească. În perioada următoare să se menţină doar numărul de 
salariaţi minim necesar şi să se asigure paza, pentru  a preîntâmpina furturile şi 
distrugerea instalaţiilor. Să se menţină în funcţiune doar ceea ce este rentabil. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – A arătat că problemele privind 
îmbunătăţirile funciare nu au fost rezolvate. Situaţia este mai gravă decât a fost 
prezentată: nici 10% din staţii nu funcţionează în acest moment. Neajunsurile s-au 
acumulat în întregul sistem al îmbunătăţirilor funciare, iar neglijenţele în sistemul 
apelor se răzbună acum. Situaţia catastrofală existentă acum în vestul ţării, în urma 
ploilor abundente este un rezultat al modului neprofesionist în care s-a lucrat în 
sistemul îmbunătăţirilor funciare. Nu se lucrează bine nici cu asociaţiile de udători. 
Sunt multe întrebări cărora  trebuie să le găsim răspunsul: căror asociaţii să dăm 
acest inventar, mai facem irigaţii în Dobrogea şi Bărăgan, cum trebuie să acţionăm 
pentru a eficientiza sistemul? 

Nu am avut curajul restructurării, staţiile nu funcţionează. Trebuia să invităm 
şi câţiva oameni din teritoriu, care ştiu situaţia concretă. 

Domnul deputat Adrian Semcu – De ce s-a ajuns în această situaţie ? În ce 
priveşte Programul ROMAG '98, cine a greşit, trebuie să plătească. Normativele 
trebuiau revizuite şi îmbunătăţite. Nu sunt suficienţi bani pentru  susţinerea 
activităţii, s-a distrus acest sector. S-au cheltuit foarte mulţi bani, în mare parte 
pentru  salarii, fără ca cineva să facă o analiză câţi sunt angajaţi la TESA şi câţi 
lucrează efectiv în producţie. Trebuie făcut un control riguros la întreaga societate 
de îmbunătăţiri funciare. Din aproximativ 2.400 de staţii de pompare, nici 50% nu 
sunt în stare de funcţionare. Urmărirea cheltuirii banilor trebuie făcută de cineva. 

Domnul senator Pete Ştefan – A arătat că elaborarea Legii nr.138/2004 a fost 
un proces foarte greu, având în vedere complexitatea activităţii. Din păcate, legea 
aşa cum este ea, funcţionează greu sau chiar nu funcţionează. Ce trebuie făcut în 
perioada următoare ? Trebuie propuse problemele operative şi realizată o 
dimensionare corectă a personalului. Dacă se consideră că în această formă legea 
nu se poate aplica, să fie revizuită. 

Domnul deputat Ionel Palăr – Canalul Siretul Inferior este o lucrare 
inteligentă. De ce nu se finalizează lucrările ? 
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Domnul deputat Vasile Moanu – Îşi manifestă nemulţumirea că nu se mai 
lucrează la proiecte de legi şi se fac analize. Subiectul analizat astăzi este destul de 
important şi complex. A observat că, teoretic, problemele sunt stăpânite. 

Important era să se prezinte un program de îmbunătăţire a activităţii, care în 
cadrul analizei să fi putut fi amendat.  

Legea nr.138/2004, realizată în cooperare cu Banca Mondială este o lege 
bună. Trebuie rezolvată problema privatizării. De vină sunt cei care nu-şi fac 
treaba. Ce facem cu celelalte activităţi de îmbunătăţiri ? Cine a greşit la achiziţii să 
plătească. Să facem un program de îmbunătăţiri concret, pe care să-l analizăm. 

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen – A arătat că dezbaterile în şedinţă pe 
această temă au fost foarte utile şi că în perioada următoare Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îi revine sarcina normalizării sectorului 
de îmbunătăţiri funciare. Trebuie elaborate programe foarte precise în acest sens, 
pentru  că se va reveni cu o analiză în acest domeniu. 

A fost bine că membrii comisiei au fost informaţi cu aceste probleme şi 
roagă pe domnul secretar de stat Flaviu Lazin să informeze conducerea Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu concluziile reieşite din analiza 
realizată în comisie. 

S-a trecut la punctul următor al ordinii de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  ratificarea Acordului de 

împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, privind finanţarea Proiectului pentru  modernizarea sistemului de 
informare şi cunoaştere în agricultură. 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 

S-a trecut la dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20.04.2005, începând cu orele 
1400 şi a avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Analiza situaţiei privind producţia şi cercetarea din sectorul de creştere a 
ovinelor. 

- 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 (raport suplimentar – PL – x 743/2004). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitaţi au participat: 
- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Răzvan Ţâru – preşedinte, secretar de stat, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice; 
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- domnul Nicolae Crăciun – consilier al ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale; 

- doamna Paula Bărbuţ – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Radu Răducu – director, Institutul de Cercetări pentru  Creşterea 
Ovinelor  Palas - Constanţa. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la analiza situaţiei privind producţia şi cercetarea din sectorul de 
creştere a ovinelor. 

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei a arătat că analiza 
situaţiei privind producţia şi cercetarea din sectorul de creştere a ovinelor a fost 
inclusă pe ordinea de zi a şedinţei pentru  a se crea o imagine clară în legătură cu 
situaţia cercetării şi a staţiunilor de cercetare, care sunt direcţiile în care aceasta 
trebuie să se dezvolte şi altele. Problemele nu sunt de ieri, ele sunt vechi. Chiar 
dacă se vorbeşte de cercetare fundamentală, lucrurile nu merg bine. Sunt unităţi de 
cercetare care nu-şi îndeplinesc menirea, legislaţia a fost modificată, dar în ciuda 
tuturor acestora, lucrurile nu merg în direcţia care ar trebui. 

La Reghin, de exemplu, situaţia este deplorabilă, dotările nu sunt utilizate 
corespunzător, într-un cuvânt nu se face ceea ce ar trebui făcut. 

A fost invitat la lucrări domnul Cristian Hera, preşedintele Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, pentru  ca împreună să găsim soluţiile pentru  redresarea 
situaţiei. 

Domnul Cristian Hera – A făcut o scurtă fotografie a cercetării. Situaţia este 
extrem de dificilă. De 15 ani este într-o continuă organizare, fără a se reuşi aceasta.  

În cei 3 ani de când este la conducerea Academiei s-a străduit pentru  apariţia 
legislaţiei în domeniu. În noiembrie 2004, prin Legea nr.525/2004, cercetarea 
ştiinţifică a fost pusă pe calea cea mai bună. Din păcate însă, nu au apărut toate 
hotărârile de Guvern pentru  funcţionarea unităţilor de cercetare. 

Domnul Radu Răducu, director al Institutului de Cercetări pentru  Creşterea 
Ovinelor PALAS – Constanţa – A arătat că în acest moment creşterea ovinelor şi 
caprinelor se află în mare degringoladă. Există o lege de organizare în domeniu. Nu 
se aplică un program de ameliorare coerent şi cu direcţii bine stabilite.  

Programele elaborate de institut nu s-au materializat. Aceste programe 
vizează alinierea la normele europene. În acest moment nu se face ceea ce ar trebui, 
din mai multe cauze: 

- s-a bătut monedă pe reducerea efectivelor. Poate fi compensată reducerea 
prin creşterea calităţii. Nu se cunoaşte încă ce oi şi capre se cresc în ţară. Se 
manifestă unele lipsuri cum ar fi inexistenţa unor programe de zonare, lipsa de 
informare şi de sprijin tehnic şi material. 

Institutul a creat linii genetice specializate pe carne, lapte, lână, care pot fi 
îmbunătăţite. S-a demarat o activitate susţinută de dezvoltare. Din lipsă de bani, 
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crescătorii nu cumpără material genetic valoros. Propune acordarea de sume pentru  
procurarea de material genetic. 

Nivelul şi rezultatele cercetării din ţările europene sunt cunoscute de 
cercetătorii români, care nu sunt cu nimic în urmă, dar care nu au dotările la acelaşi 
nivel.  

Se aşteaptă la un reviriment al activităţii de cercetare, pentru  că există un 
patrimoniu biologic destul de valoros. Când va veni comanda socială, sunt în 
măsură să sprijine şi să dezvolte activitatea şi să valorifice rezultatele pe piaţa 
europeană.  

Domnul Nicolae Crăciun- A făcut o trecere în revistă a preocupărilor şi 
intervenţiilor conducerii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi 
a insistat pe o colaborare mai strânsă între unităţile de cercetare şi specialiştii 
Agenţiei Naţionale pentru Consultanţă Agricolă, responsabili de diseminarea 
informaţiilor în teritoriu. 

O atenţie aparte trebuie acordată zonei montane, care a fost neglijată în ceea 
ce priveşte ameliorarea şi selecţia animalelor. 

Doamna Paula Bărbuţ, consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale – A arătat că în viitor ar trebui să aibă în vedere crearea de rase 
specializate, care să aibă performanţe bune la producţia de carne şi lapte. O atenţie 
aparte trebuie acordată şi consolidării fermelor de creştere a ovinelor şi caprinelor.  

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen – A criticat atitudinea celor care, după 15 
ani, găsesc în perioada de până la 1989 un etalon în activitatea de cercetare şi de 
creştere a ovinelor. De ce nu se creează nuclee de cercetare cu rezultate concrete, 
cu exemplare care să fie utilizate în reproducţie. Dacă nu fixăm nişte jaloane şi 
dacă nu urmărim realizarea obiectivelor, nu vom avea rezultate. Este nevoie de 
specializare şi eficientizarea activităţii. Trebuie mers şi pe tradiţiile, dar şi pe 
crearea a ceva care să fie specific şi recunoscut pentru  spaţiul românesc. Să 
învăţăm din  experienţa altor ţări. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – Este necesară o delimitare a competenţelor 
şi a preocupărilor în domeniu. În acelaşi timp să se clarifice problemele, să se 
elimine lucrurile care îngreunează activitatea reală de cercetare, încăt aceasta să 
devină pilonul principal. Fiecare a avut o vină; trebuie să ştim ce avem de făcut. 
Este necesară întărirea activităţii de consultanţă, care să aducă informaţiile, care 
trebuie date de cercetare şi acceptate de cei care au nevoie de ele. 

Domnii deputaţi Nicolae Popa, Ioan Stan, Liviu Timar – au subliniat 
seriozitatea analizei din comisie şi au arătat că fără un sprijin concret al statului, 
cercetarea fundamentală nu poate avea rezultate evidente. 

În continuare, domnul Cristian Hera a răspuns la unele întrebări formulate în 
timpul dezbaterilor.  

 În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2004 pentru  modificarea şi 
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completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru  siguranţa alimentelor. 

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen a informat că raportul la proiectul de lege 
supus dezbaterii a fost retrimis la comisie, la cererea conducerii comisiei, pentru  a 
se aduce unele amendamente. Amendamentele formulate şi admise se regăsesc în 
raportul suplimentar întocmit. 

S-a supus la vot propunerea de a se aproba raportul suplimentar, cu 
amendamentele formulate şi admise. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21.04.2005, începând cu orele 

930, cu următoarea ordine de zi aprobată: 
- Analiza situaţiei privind producţia şi cercetarea din sectorul de creştere a 

ovinelor (continuarea dezbaterilor). 
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitaţi au participat: 
- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 

preşedintele comisei.  
Au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi. S-a hotărât ca, pe baza 

concluziilor dezbaterii, factorii responsabili, sub conducerea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să întocmească un program care să 
determine  îmbunătăţirea  activităţii privind producţia şi cercetarea din sectorul de 
creştere a ovinelor şi pregătirea acestuia pentru  integrarea în Uniunea Europeană. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU  

   

 7


	Bucureşti, 25.04.2005

