
       Parlamentul României

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

                                Bucureşti, 06.03.2001
                                Nr. 98/XVIII/4

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 06.03.2001

La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, domnul deputat Predică Vasile
fiind absent motivat – concediu medical.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei.

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi:

1. Informare privind stadiul derulării programului SAPARD şi de dezvoltare
rurală.

2. Reexaminarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2000
privind înfiinţarea Societăţii Naţionale “Îmbunătăţiri Funciare” - S.A.
(sesizare în fond – retrimis la Comisie)

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii
sanitare veterinare nr.60/1974 (sesizare în fond – retrimis la Comisie)

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.174/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
(sesizare în fond)

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art. 36 din
Legea fondului funciar nr.18/1991. (sesizare în fond)

Au participat ca invitaţi:
•  domnul director general Sabin Carantină – Agenţia SAPARD
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•  domnul vicepreşedinte Ştefan Nicolae – Colegiul Medicilor Veterinari din
România

•  domnul director general adjunct al ANSV – Gheorghe Onţanu

Directorul general al Agenţiei SAPARD a prezentat condiţiile pe care România
trebuie să le îndeplinească pentru a avea acces la fondurile SAPARD:

•  Aprobarea Planului Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
(PNADR)
- PNADR al României a fost aprobat de Comisia Europeană la data de

12.12.2000

•  Asigurarea anuală prin legea bugetului a cofinanţării de 25% a programului
SAPARD

•  Semnarea Memorandului de finanţare multianuală (2000 – 2006).
- Realizat pe data de 02.02.2001 (2 miliarde euro în 7 ani)

•  Semnarea acordului de finanţare anuală pentru anul 2000.
- Realizat pe data de 27.02.2001

•  Pre-acreditarea Agenţiei SAPARD de către Fondul Naţional

•  Acreditarea Agenţiei SAPARD de către Comisia Europeană
- prevăzută spre sfârşitul trimestrului IV al acestui an.

În funcţie de următoarele criterii: populaţia din zona rurală, ocupată în
agricultură, suprafaţa agricolă a ţării şi PIB, România ocupă locul II în rândul Ţărilor
Asociate în ceea ce priveşte finanţarea din partea UE.

Programul SAPARD se structurează pe 7 măsuri din care enumerăm:

- îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole
- dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale
- investiţii în exploataţiile agricole
- îmbunătăţirea pregătirii profesiomale

Din punct de vedere funcţional Agenţia SAPARD are 145 angajaţi şi este
structurată astfel:
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- unitatea centrală de coordonare cu sediul în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor

- 8 unităţi regionale de coordonare

Concret Agenţia SAPARD îşi va desfăşura activitatea astfel: proiectele se depun
la birourile regionale de unde vor fi transmise către următoarele ministere: Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Ministerul
Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Apelor şi Mediului. După verificarea la nivelul
administraţiilor centrale proiectele se returnează birourile regionale care le comunică
apoi unităţii centrale. Finanţarea proiectelor se face astfel: 50% beneficiar, restul de
50% - fonduri publice  (comunitare sau de la bugetul naţional)

În urma acestei prezentări au luat cuvântul următorii domni deputaţi:
Domnul deputat Kelemen Atilla – Când se vor putea depune primele proiecte ?
Domnul Carantină Sabin: Până la acreditarea Agenţiei SAPARD aceste proiecte

nu vor putea fi depuse.
Domnul deputat Kovacs Zoltan – Când vor fi înfiinţate aceste birouri regionale ?
Domnul Carantină Sabin – Vineri 09.03.2001 se va desfăşura concursul pentru

ocuparea posturilor din cadrul birourilor regionale.
Domnul deputat Pereş Alexandru – Dacă un proiect este aprobat, ce fonduri i se

pot aloca ?
Domnul Carantină Sabin - banii beneficiarului

 - banii buget
                                - bani comunitari
Domnul deputat Pereş Alexandru – Contribuţia din partea României (300

milioane euro) este cuprinsă în bugetul pe anul în curs al Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor ?

Domnul Carantină Sabin – aceste fonduri fac obiectul unui capitol separat.
Domnul deputat Ianculescu Marian – se pot opera modificări în cadrul măsurilor

şi submăsurilor ? (ex. introducerea măsurii privind perdelele forestiere pentru protecţia
câmpului)

Domnul Carantină Sabin – Experţii de la Bruxelles nu agrează aceste modificări
– dar în cazuri extreme se poate opera o singură modificare pe an.

Domnul deputat Mardari Ludovic – Dacă există posibilitatea preluării
proiectelor astfel încât în momentul acreditării Agenţiei SAPARD să înceapă derularea
lor.

Domnul Carantină Sabin – există cerinţa imperativă ca proiectele să fie depuse
după acreditare pentru ca fondurile să nu fie derulate între timp, ci să folosite exclusiv
pentru agricultură.

Domnul deputat Neagu Victor – domnule director general puteţi confirma sau
imfirma următoarea informaţie: un funcţionar al UE a dirijat fondurile pentru Agenţia
SAPARD cătzre un alt capitol bugetar ?
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Domnul Carantină Sabin – O dată cu semnarea acordurilor pe anul 2001, sumele
sunt reţinute pentru România, banii neputând fi altfel utilizaţi.

La sfârşitul dezbaterilor pe această temă domnul preşedinte Ilie Neacşu a sugerat
ca Agenţia să se implice alături de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
pentru ca fondurile (atât din sursă naţională cât şi comunitară) să fie utilizaţe exclusiv
în mediul rural.

De asemenea domnul Ilie Neacşu a sugerat ca aceste programe să fie derulate cu
prioritate de comunităţile locale şi mai puţin de agenţii privaţi.

Reexaminarea art 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2000 a făcut
obiectul celui de-al doilea punct al ordinii de zi. Comisia a hotărât în unanimitate
stabilirea nivelului redevenţei la 0,05%.

La punctul 3 al ordinii de zi privind dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea
şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974,  Comisia a stabilit întocmirea unui
raport suplimentar în care să fie cuprinse amendamentele aprobate.

În continuare a fost dezbătut şi avizat proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.

Comisia a hotărât întocmirea unui raport cu amendamente.

În finalul şedinţei a fost dezbătut în procedură de urgenţă proiectul de Lege
pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 care a fost adoptat în
forma prezentată de Guvern.

          Preşedinte,                    Secretar,

        Ilie NEACŞU              Victor NEAGU
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