PARLAMENTUL ROMÂNIEI
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silvicultură, industrie alimentară şi
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Bucureşti, 12. 09.2005
Nr.24/347

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie 2005
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6 şi 7 septembrie 2005 având următoarea
ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea Deciziei
nr.3/2005 a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea
regimului comerţului cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la
Acordul European
(avizare - P.L. – X 346/2005)
2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de
Finanţare 2004 între România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul
special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles
şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005
(sesizare în fond - P.L. – X 356/2005)
3. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu
modificările şi completările ulterioare
(sesizare în fond - P.L. – X 308/2005)
4. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al
statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
(sesizare în fond - P.L. – X 343/2005)
5. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2005 pentru aprobarea numărului de
exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul
sezonului de vânătoare 2005-2006
(sesizare în fond - P.L. – X 311/2005)
Şedinţa din data de 06.09.2005 a început la orele 1400 şi a avut următoarea ordine
de zi:
- Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2005 pentru aprobarea numărului de
exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul
sezonului de vânătoare 2005-2006.

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedintele
comisiei. Au participat ca invitaţi domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi domnul Constantin Popescu, secretar de
stat în Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.82/2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile
urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 20052006.
Domnul Constantin Popescu, secretar de stat în Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor a prezentat expunerea de motive.
Au urmat dezbateri.
După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2005 pentru aprobarea numărului
de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul
sezonului de vânătoare 2005-2006, care a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 07.09.2005, începând cu orele 930,
având următoarea ordine de zi:
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea Deciziei nr.3/2005
a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea regimului
comerţului cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la Acordul
European.
- Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare
2004 între România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special
de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi,
respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005.
- Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al
statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005.
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost conduse de
domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedintele comisie. Au participat ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Flutur, Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Cornelia Harabagiu, director general în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
.- domnul Miron Moldovan, director general în Ministerul Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale.
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea
Deciziei nr.3/2005 a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană privind
îmbunătăţirea regimului comerţului cu produse agricole transformate prevăzute în
Protocolul nr.3 la Acordul European.
Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a prezentat principalele prevederi cuprinse în acest proiect de lege.
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea favorabilă a
proiectului de lege. Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de
Finanţare 2004 între România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul
special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles
şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005.
Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a informat că în aceste zile o delegaţie de la nivelul Uniunii Europene
se află în ţara noastră pentru a analiza modul în care se derulează Programul special de
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România. Se vor face deplasări în
zonele afectate de inundaţii, pentru că se urmăreşte realocarea de fonduri pentru zonele
afectate.
Au urmat dezbateri.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului Anual de Finanţare 2004 între România şi Comisia Comunităţilor
Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare
rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările
şi completările ulterioare.
Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri generale.
Domnul deputat Ioan Stan – a arătat că nivelul subvenţiei pentru laptele livrat nu
compensează efortul făcut pentru obţinerea lui.
Domnul deputat Nicolae Popa – avem foarte multe zone în ţară unde nu există
unităţi de prelucrare. Peste 80% din producţia de lapte se risipeşte fără rost. Să ne
gândim să facem în aşa fel încât aceste cantităţi să fie preluate pentru procesare, dacă
vrem să ne ocupăm de stimularea producţiei de lapte.
Domnul deputat Vasile Mocanu – modalităţile utilizate de PSD până acum pentru
subvenţionarea producţiei de lapte sunt continuate şi de actuala putere, cu toate că aceasta
criticase metodele folosite de fosta guvernare. Nu se face nimic din programul strategic
de a consolida fermele.
Nu s-a făcut nimic în domeniul investiţiilor pentru a putea prelua producţia de
lapte.
Domnul deputat Valeriu Tabără – doreşte să ştie precis dacă subvenţiile acordate
sunt şi achitate la timp, pentru că din teren are semnale că acestea se decontează cu
întârziere. Subvenţiile se duc la producător sau rămân la prestator ? Sunt unele programe
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care se derulează şi în care domnia sa nu crede, aşa cum este Programul Dorna. Vrea să
ştie cauzele pentru întârzierea decontării subvenţiilor.
Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a informat că decontările au fost făcute la timp, dar este posibil ca la
nivelul direcţiilor judeţene să se mai fi tergiversat lucrurile. Se va pune accent pe dotarea
punctelor de colectare cu tancuri de răcire şi cu truse de laborator pentru că se urmăreşte
foarte atent calitatea laptelui colectat.
Producţia care este transferată către procesatori provine doar în proporţie de 44%
din ferme organizate, diferenţa este în gospodăriile populaţiei. Există o strategie de
înfiinţare de ferme noi. Ar trebui să avem încă 25.000 de noi ferme de 20 de capete, ceea
ce este aproape imposibil în acest moment.
Cel puţin jumătate din cantitatea de lapte se află în gospodăriile individuale, unde
trebuie intervenit cu sprijin.
Se află în studiu modificarea sistemului de acordare a subvenţiilor, pentru a
scoate de sub influenţa procesatorilor micii producători. Au urmat dezbateri pe articole.
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. După finalizarea dezbaterilor s-a
supus aprobării proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind
sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările şi completările ulterioare, care a
fost votat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 8 voturi împotrivă.
În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al
statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005.
Domnul Falviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.
Au urmat dezbateri generale.
Domnul deputat Liviu Timar – a arătat că fenomenele meteorologice au creat mari
neajunsuri în această perioadă. Preţurile foarte mari la motorină, îngrăşăminte şi altele au
îngreunat activitatea. Suma de 1.750.000 lei pentru sprijinirea agricultorilor este foarte
mică în raport cu necesităţile, acoperind doar 10-11% din costuri.
Nu se precizează clar alocaţia pentru fiecare tip de sprijin.
Domnul deputat Ioan Mocioalcă – face o apreciere arătând că sprijinul este foarte
mic şi nu corespunde cu promisiunile din campania electorală. Nu este de acord cu
modalitatea de a se acorda cupoane, care au devenit obiect de speculă. Să se revizuiască
acest mod de a acorda sprijinul.
Domnul deputat Vasile Mocanu - în campania electorală, Alianţa a promis sume
mult mai mari decât cu ce se prezintă acum. Se continuă programul pe care l-a avut
guvernarea P.S.D. Articolele din proiectul de lege sunt formulate eronat. Ar trebui
învăţat din greşelile care s-au făcut.
Domnul deputat Constantin Tămagă – ţăranul care se duce cu bonuri să cumpere
îngrăşăminte sau pesticide le ia la un preţ mai mare, decât dacă s-ar duce cu bani. Trebuie
să se renunţe la bonuri valorice şi să se găsească altă formă.
Domnul deputat Nicolae Popa – în condiţii de criză s-ar fi cerut mai mult. Arată că
pe piaţa grâului există o adevărată mafie şi apreciază că aproximativ 60% din cantitatea
de grâu circulă fără acte. Nu suntem în stare să stârpim mafia. Să se preia la Rezervele
Statului şi atunci să obligăm pe procesatori să se alinieze la preţuri.
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Domnul deputat Valeriu Tabără – dacă luăm în calcul valoarea însumată a
cheltuielilor la hectar în cazul aplicării unei tehnologii normale ajungem la 16 milioane
lei pe hectar. În condiţiile în care sistemul de creditare este limitat, această subvenţie este
doar un ajutor social. Va trebui să schimbăm subvenţia la agricultură, dacă vrem să
intrăm într-un sistem de performanţă.
În perioada imediat următoare vom încerca să organizăm o vizită în Germania
pentru a vedea la faţa locului un alt sistem de organizare a agriculturii.
Să acordăm atenţie susţinerii materialului biologic şi să se asigure finanţări pentru
activitatea de cercetare.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
În timpul dezbaterii s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul
întocmit. Pe ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-au
înregistrat 8 voturi împotrivă.
În continuarea şedinţei, domnul Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii, pădurilor
şi dezvoltării rurale, a arătat că a cerut o întâlnire cu membrii comisiei pentru agricultură
pentru a discuta liniile generale ale bugetului agriculturii pentru anul 2006, având în
vedere că traversăm o perioadă hotărâtoare pentru integrarea în Uniunea Europeană.
Înainte de această întâlnire a fost prezent în Comisia de buget, finanţe şi bănci, unde a
prezentat liniile generale şi filosofia viitorului buget pentru anul 2006.
În perioada următoare trebuie acordată o mai mare atenţie absorbţiei fondurilor
SAPARD. Pentru a absorbi aceşti bani, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale trebuie să sprijine viitori beneficiari ai proiectelor derulate prin SAPARD cu
aproximativ 10.000 de miliarde de lei vechi.
Vor fi avute în vedere 3 măsuri care să fie cofinanţate.
Pentru procesarea produselor agricole se vor aloca 2.900 miliarde lei pentru 570
de unităţi de procesare care să beneficieze de fonduri SAPARD. Se urmăreşte ca astfel să
crească producţia de lapte procesat cu aproximativ 1 miliard de litri. De asemenea,
pentru dezvoltarea a aproximativ 3.000 de ferme vegetale ar trebui 1800-1900 miliarde
lei, acordându-se circa 30.000 de euro pentru fermele familiale. Pentru circa 3.000 de
ferme zootehnice sunt necesari 4.500 miliarde lei. La măsura 3.4, servicii rurale, sunt
necesari aproximativ 1.800 miliarde lei.
Pentru cele 10.000 de miliarde vor fi selectate băncile care să deruleze aceste
fonduri. Pentru a acoperi minimul necesar pentru derularea tuturor programelor sunt
necesari aproximativ 35.000 de miliarde lei la bugetul agriculturii. În acelaşi timp se duc
tratative ca partea din proiecte finanţate de SAPARD să ajungă la 75-80%.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Valeriu TABĂRĂ

Ioan MUNTEANU
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