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Bucureşti, 15.10.1997 
TEHNORED: d.m.c. 09.05.200011:07  

No. 2074/XVIII/4    
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din data de 15.10.1997 

  
 
 Lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei Deputaţilor au fost conduse de domnul preşedinte 
Gheorghe Cristea. 
 La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 30 de domni deputaţi membri ai Comisiei. 
 La lucrări a participat ca invitat domnul Dinu Gavrilescu, ministrul 
Agriculturii şi Alimentaţiei. 
 Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea, cu participarea domnului Ministru Dinu Gavrilescu, a 
următoarelor probleme: 
- situaţia şi perspectivele lucrărilor agricole de toamnă; 
- situaţia şi perspectivele zootehniei în România; 
- situaţia distribuirii cupoanelor, conform Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997. 

2.Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 privind 
regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia  Naţională a Produselor Agricole 
- RA din activitatea anilor 1994 - 1996 (sesizare în fond - lege organică). 
 3.Dezbaterea şi avizarea, în  procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/1997 privind 
măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii Fondului 
Funciar nr. 18/1991 (sesizare în fond - lege ordinară). 
 4.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind declararea ca abrogate 
a unor acte normative (avizare - lege ordinară). 
 5.Dezbaterea, împreună cu membrii Comisiei pentru industrie şi servicii a 
proiectului de Lege privind mărcile şi indicaţiile geografice (sesizare în fond - lege 
organică). 
 La puctul 1 al ordinei de zi au luat cuvântul domnii deputaţi, care au ridicat 
domnului ministru Dinu Gavrilescu următoarele probleme: 
 Domnul deputat  Al. Lăpuşan - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. îl întreabă 
pe domnul ministru Dinu Gavrilescu de ce a evitat până în acest moment 
întâlnirea cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei Deputaţilor. 
 Domnul Secretar V.Neagu - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. îl întreabă pe 
domnul ministru Dinu Gavrilescu dacă pâinea ţării se va putea asigura şi care este 
situaţia operativă la semănat. Care este situaţia fondurilor pentru campania de 
toamnă şi care este stadiul distribuirii cupoanelor. 
 Domnul deputat  M. Hlinski - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. întreabă care 
este situaţia complexelor de creştere industirală a porcilor şi păsărilor şi dacă este 
mai avantajos să importăm cereale sau să le producem. 
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 Domnul deputat  U.R.S. Micle - Grupul Parlamentar al P.N.Ţ.-CD - Civic - 
Ecologist întreabă dacă domnul ministru Dinu Gavrilescu are cunoştinţă de faptul 
că ţăranii vând cupoanele cu 40 mii lei şi ce se poate face în această situaţie. 
 Domnul deputat  V. Argeşanu - Grupul Parlamentar al P.N.Ţ.-CD - Civic - 
Ecologist vrea să ştie când vor fi îndepărtaţi directorii corupţi din fostele I.A.S.-
uri. 
 Domnul deputat I. Corniţă - Grupul Parlamentar al P.N.Ţ.-CD - Civic - 
Ecologist întreabă ce se întâmplă cu sămânţa rămasă în depozite, având în vedere 
că semănatul se desfăşoară foarte încet. Cupoanele care nu vor fi folosite, pot fi 
utilizate în zootehnie ? Ce măsuri se iau pentru încurajarea micilor fermieri în 
zootehnie ? 
 Domnul deputat  D. Ifrim - Grupul Parlamentar al U.S.D. - P.S.D.R. îl 
întreabă pe domnul ministru Dinu Gavrilescu dacă are cunoştinţă se sosirea în 
portul Constanţa a două vapoare cu grâu sub preţul pieţii. 
 Domnul deputat M. Ianculescu - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. îl întreabă 
pe domnul ministru Dinu Gavrilescu cum va proceda în sprijinirea cercetării în 
agricultură şi silvicultură. Ar fi fost mai bine dacă Academia de Ştiinţe Agricole ar 
rămâne independentă. 
 Domnul deputat A. Pereş - Grupul Parlamentar al U.S.D. - P.D. întreabă 
dacă s-au hotărât variantele de privatizare a A.N.P.A . 
 Domnul deputat  V. Panteliuc - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. afirmă că în 
judeţul Suceava efectivele de bovine au scăzut datorită lipsei de fonduri pentru 
întreţinerea păşunilor. Are Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei vreo soluţie ? 
 Domnul Vicepreşedinte V. Tabără - Grupul Parlamentar al P.U.N.R. 
întreabă: 
 - Vom avea grâu la anul ? 
 - Vom importa la iarnă grâu ? 

- De ce a apărut criza grâului şi uleiului şi dacă au vreo legătură cu 
Ordonanţa 1101 ? 

 -  Ce se va întâmpla cu producţia de porumb în anul 1997 ? 
- Cum vede domnul ministru Dinu Gavrilescu organizarea Institutelor de 
cercetări ? 
Domnul deputat  A.P.Alecu - Grupul Parlamentar al P.N.Ţ.-CD - Civic - 

Ecologist întreabă cum  va fi sprijinită producţia autohtonă de maşini şi utilaje 
agricole. Ţăranii din zonele montane nu au cum să utilizeze cupoanele şi mai 
întreabă care este stadiul distribuirii titlurilor de proprietate. 

Domnul deputat Didi Spiridon - independent, întreabă de ce a apărut criza 
grâului şi dacă efectul liberalizării preţurilor  a fost cel scontat. 

Domnul deputat M. Nicolescu întreabă dacă Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, în strategia de lungă durată a luat în discuţie şi subvenţionarea 
seminţei pentru această toamnă, conform Legii 75 şi dacă se are în vedere 
sprijinirea producătorilor agricoli prin credite cu dobândă redusă. 

Răspunsurile domnului ministru Dinu Gavrilescu: 
- Până în prezent s-au cumpărat 1,1 milioane tone şi achiziţiile continuă. 
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- Nu este de acord cu sistemul de cupoane. Ideea a fost de a da un sprijin - 
semnal financiar, ţăranilor. Din toamnă acest sistem nu va mai funcţiona, se va 
gândi un sistem mai competent. 

- Modul în care s-au distribuit cupoanele a generat neajunsuri. Au fost 
distribuite pe proprietari şi nu pe şefi de asociaţii, pentru a se evita abuzurile. 

- Campania de toamnă costă peste 7.000 miliarde lei (pentru lucrările 
agricole la culturile de grâu, orz, rapiţă şi legume). 

- Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei a participat cu cupoanele, şi  
amânarea plăţilor către bănci  a producătorilor agricoli. 

- Deasemenea, mulţi integratori s-au implicat în campania agricolă prin 
importuri (cca. 1.400 miliarde lei). 

- Băncile se vor implica cu cca. 1.000 miliarde lei. Pentru campanie rămân 
de bază fondurile producătorilor. 

- Complexele de părci şi păsări vor fi în continuare privatizate sau lichidate. 
Peste 50% din aceste complexe sunt în procedură de privatizare. 

- După însămânţările din toamnă întotdeauna a rămas sămânţă care a fost 
valorificată la consum, ea nefiind tratată. 

- Tendinţa de scădere a efectivelor din zootehnie s-a oprit, urmând ca din 
primăvară se se relanseze creşterea efectivelor. 

- Din cele 550 miliarde lei au fost repartizate la „Tractorul Braşov” şi la 
„Semănătoarea” 100 miliarde lei . 

- Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvie funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, are o singură subordonare, cea a 
finanţatorului. 

- Vom avea grâu în 1998 şi nu vom importa. 
- Criza uleiului este o greşeală a guvernului pentru că a limitat preţul. Preţul 

trebuia lăsat liber în momentul disponibilizării uleiului brut. 
- Vom analiza ordonanţa 1101 a Ministerului Finanţelor. 
În încheiere domnul ministru Dinu Gavrilescu a mulţumit pentru atenţia cu 

care a fost ascultat. 
Şedinţa a continuat cu discutarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi. 

 În urma dezbaterilor, Comisia a votat cu majoritate de voturi, avizarea 
următoarelor proiecte de lege: 
 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia  Naţională a 
Produselor Agricole - RA din activitatea anilor 1994 - 1996. 
 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr. 
57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea 
Legii Fondului Funciar nr. 18/1991. 
 S-a propus ca aceste două proiecte de lege să fie supuse spre dezbatere şi 
adoptare Plenului Camerei Deputaţilor în forma prezentată de Guvern. 
 După dezbaterea proiectului de lege privind declararea ca abrogate a unor 
acte normative, Comisia a votat în unanimitate avizarea favorabilă a proiectului, 
urmând a trimite avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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 La dezbaterea proiectului de de Lege privind mărcile şi indicaţiile 
geografice şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru Buget, finanţe şi bănci) s-a 
ajuns la articolul 29, urmând a se reula dezbaterea în şedinţa viitoare. 

 
 
 
 P R E Ş E D I N T E, 
            Gheorghe Cristea      Secretar, 
                   I.Neacşu 

  


