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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 28 - 29.03.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28 � 29 martie 2001, avînd în
dezbatere următoarele puncte:

28.03.2001
1. Dezbateri asupra modului de organizare şi de activitate al Agenţiei

Naţionale de Consultanţă Agricolă
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2001
pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziţia
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea
cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor
pentru creşterea animalelor, în perioada 1998 � 2000 şi a Ordonanţei
Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor
agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje
agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă
(sesizare în fond) PL 193/2001

29.03.2001
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul  2001

(avizare) PL208/2001
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale

de stat pe anul 2001 (avizare) PL 209/2001

La lucrările comisiei din data de 28.03.2001 au fost prezenţi 31 deputaţi,
domnul deputat Predică Vasile fiind absent motivat � concediu medical.

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

La şedinţă au participat ca invitaţi :
•  Domnul Gheorghe Lăcătuşu � Preşedinte, Agenţia Naţională de

Consultanţă Agricolă
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•  Domnul Gheorghe Sin � Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor

•  Domnul Predilă Gheorghe � Secretar de Stat,  Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor

La primul punct al ordinii de zi privind organizarea şi activitatea Agenţiei
Naţionale de Consultanţă Agricolă, domnul Gheorghe Lăcătuşu a subliniat că
trecerea de la agricultura de subzistenţă la exploataţiile agricole competitive şi
viabile presupune existenţa unui serviciu naţional de consultanţă şi extensie
agricolă, similar cu cele existente în ţările Uniunii Europene. Scopul acestui
serviciu este de a pregăti profesional personalul din agricultură şi de a asigura un
nivel ridicat de cunoştinţe tehnice şi economice pentru fermieri.

România a fost ultima ţară din Europa Centrală şi de Est care şi-a înfiinţat
un astfel de serviciu naţional şi a beneficiat de sprijinul financiar al U.E. în
valoare de 3 milioane ECU. În primii 2 ani a fost instruit şi pregătit propriul
personal al agenţiei, în cadrul unor programe de colaborare cu instituţiile
similare şi fundaţii din statele cu o agricultură avansată. În prezent, personalul
ANCA este în număr de 1300 de persoane, iar un consultant trebuie să asigure
asistenţă de specialitate la 5-6 comune.

ANCA a dezvoltat un program de popularizare a cunoştinţelor prin
folosirea mijloacelor de comunicare în masă şi prin crearea în cadrul fiecărui
judeţ a unei publicaţii proprii; şi-a definitivat poziţia sistemică de mesager al
informaţiei preluate din cercetare şi transmisă producătorilor agricoli; s-au
organizat schimburi de experienţă prin care un număr însemnat de fermieri
români au putut cunoaşte realizările fermierilor din alte ţări europene şi modul
de lucru al acestora.

În urma reorganizării Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
conform HG nr. 12/2001, Oficiile Judeţene de Consultanţă Agricolă trec în
subordinea Direcţiilor Generale pentru Agricultură şi Industrie Alimentară.
Acest lucru a dus la blocarea activităţii de consultanţă agricolă, deoarece ANCA
nu mai poate coordona OJCA-urile fără a avea şi pârghia financiară.  Ordonanţa
Guvernului nr. 61/1998 prevede faptul că finanţarea consultanţei agricole
teritoriale se face de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin
ANCA şi instituţiile sale teritoriale. Această reglementare este acceptată de către
experţii UE pe linie de consultanţă, una din condiţiile UE de acordarea a banilor
fiind ca această agenţie să fie independentă de minister.

Membrii Comisiei au pus întrebări legate de structura specialiştilor
ANCA, de cine este urmărită activitatea de consultanţă din România, modul de
finanţare al agenţiei, care este poziţia ministerului vizavi de funcţionarea ANCA
în etapa actuală.

Domnul deputat Marinache Vişinescu a accentuat importanţa activităţii de
consultanţă pentru producătorii agricoli din România şi şi-a exprimat dezacordul
faţă de trecerea OJCA la DGAIA. Din informaţiile culese din teritoriu, domnul
deputat a arătat că direcţiile generale pentru agricultură au preluat toată logistica
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oficiilor judeţene de consultanţă agricolă, iar specialiştii sunt puşi în
imposibilitatea de a-şi desfăşura activităţile specifice.

Domnul secretar de stat Gheorghe Sin a arătat că modificările survenite în
structura ANCA se datorează constrângerilor financiare venite de la Ministerul
Finanţelor Publice. Logica trecerii oficiilor judeţene de consultanţă la DGAIA a
fost să creeze o comunicare mai eficientă cu teritoriul, dar a creat
disfuncţionalităţi ce nu au fost prevăzute.

Domnul deputat Mihai Nicolescu a vorbit despre necesitatea susţinerii
activităţii de consultanţă în vederea creşterii productivităţii în agricultură.
O perioadă îndelungată vom beneficia de bani din fonduri externe, dar Uniunea
Europeană ne-a avertizat că nu va mai acorda bani în condiţiile
supercentralizării.

Domnul deputat Ilie Neacşu a punctat faptul că prin HG 12/2001 s-a
separat conducerea ANCA de structurile sale teritoriale, iar acest lucru duce la
imposibilitatea utilizării fondurilor UE. Prin urmare, Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor trebuie să revină la cu o modificare la HG 12/2001, în
interesul agriculturii.

Şedinţa a continuat cu dezbateri asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2001 pentru abrogarea
Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole
din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998 �
2000 şi a Ordonanţei Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat
producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi
utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă.
Membrii Comisiei au votat aprobarea acestuia, dar cu un amendament privitor la
prelugirea duratei de acţiune a Legii nr. 165/1998 până la 31 decembrie 2001 ,
care va fi cuprins în raportul Comisiei.

În şedinţa din data de 29.03.2001, Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice, împreună cu comisia similară a
Senatului au avut în dezbatere proiectul legii bugetului de stat pe anul 2001.

Au fost prezenţi 31 deputaţi, domnul deputat Predică Vasile fiind absent
motivat � concediu medical.

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

La şedinţă au participat ca invitaţi :
•  Domnul Ilie Sârbu � Ministrul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Domnul Ovidiu Natea � Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Doamna Maria Manolescu - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor

Publice
•  Domnul Victor Ciuciu � Director, Ministerul Finanţelor Publice
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•  Doamna Georgeta Bandol � Director, Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor

După scurta prezentare a bugetului de către domnul secretar de stat Natea
şi doamna secretar de stat Manolescu, au urmat întrebările şi opiniile membrilor
celor două comisii parlamentare.

După prezentarea bugetului agriculturii de către reprezentanţii
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, respectiv � doamna secretar de stat Manolescu şi domnul secretar de
stat Natea, au urmat întrebările şi propunerile membrilor celor două comisii
parlamentare. Din majoritatea luărilor de cuvânt a reieşit nemulţumirea faţă de
suma alocată bugetului Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, sumă
care nu poate menţine agricultura nici măcar la nivelul anului trecut.

Domnul deputat Gheorghe Valeriu - PNL, a sesizat diferenţa foarte mare
dintre suma de 22 mii mld lei promisă bugetului agriculturii la începutul acestei
guvernări şi suma de 9,8 mii mld lei alocate prin proiectul legii de buget. A
avertizat, de asemenea, că bugetul agriculturii nu se poate baza anul acesta pe
fondurile SAPARD, acreditarea agenţiei fiind preconizată abia pe luna
noiembrie.

Domnul senator Pete Ştefan � UDMR, a remarcat faptul că fundamentarea
bugetului este făcută ţinându-se cont şi de fondurile nerambursabile, iar o parte
dintre acestea sunt inoperante. Totodata, bugetul agriculturii are numai 1% din
PIB ( anul trecut a fost de 1,2%), iar agricultura contribuie cu 20% la PIB. În
opinia domniei sale, pentru ca bugetul să poată fi aplicat ar mai trebui
suplimentarea sumei cu minim 670 mld lei.

Doamna senator Elena Sporea a subliniat că nu ne putem baza pe
fondurile din Uniunea Europeană: acestea nu se ştie daca vor veni, iar cea mai
mare parte din ele sunt destinate infrastructurii, nu agriculturii româneşti.
Doamna senator a mai criticat decizia luată de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor de a trece oficiile judeţene de consultanţă agricolă în
subordinea consiliilor judeşene, în condiţiile în care ANCA a fost creată cu
fondurile organismelor internaţionale, cu o structură proprie şi cu un anumit
scop. Astfel, prin decizia luată de MAAP se pot pierde fondurile externe pentru
consultanţă agricolă.

Domnul senator Matei Viorel � PDSR, a întrebat ce fonduri vor fi alocate
silviculturii aflata acum la MAAP , dacă bugetul agriculturii e la acelasi nivel ca
anul trecut. Consideră că ar mai fi necesar suplimentarea bugetului cu minim 4
mii mld.

Domnul deputat Peter Babiaş � minorităţi, a cerut explicaţii despre
structura personalului în minister, considerând că disponibilizările se fac de
obicei în teritoriu, iar în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
existînd supradimensionare. Bugetul pentru sectorul sanitar veterinar este mai
mic decât anul trecut, deşi există pericolul oricând de declanşare a febrei aftoase
şi în România.
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Domnul deputat Toader � PD, a considerat că bugetul este total idadecvat
în perioada de criză în care ne găsim. În plus, printr-un act normativ adoptat de
curând în Camera Deputaţilor, s-a creat un fond special al drumurilor care va
contribui la omorârea agriculturii. Conform actului normativ, agricultorul va
cumpăra motorina inclusiv cu taxa de drum, iar sistemul de recuperare al banilor
fiind complicat şi birocratic.

Domnul deputat Vişinescu � PRM, şi-a exprimat opinia asupra faptului că
intr-o perioadă de criză banii ar trebui orientaţi mai mult către ministerele
economice, iar Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este un astfel de
minister. A criticat faptul că pe lângă celelalte lipsuri, în buget nu se prevede
nici un leu pentru legea exploataţiilor agricole, şi nici pentru zootehnie. O
suplimentare cu 5 mii mld lei ar însemna să asigurăm agriculturii posibilitatea de
supravieţuire.

Domnul deputat Ilie Neacşu � PRM, a arătat că din luările de cuvînt pot fi
trase două concluzii: toţi membrii celor două comisii doresc să susţină politica
agrară a guvernului, dar consideră esenţial suplimentarea bugetului Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.Totodată, avertizează asupra faptului că
unele din deciziile ministerului contravin politicii de aderare la Uniunea
Europeană. Domnul Neacşu a propus ca suma alocată bugetului agriculturii să
fie de 15 mii mld lei şi  a solicitat celor două ministere să reflecteze asupra
propunerilor făcute de membrii comisiilor parlamentare, iar luni � 2. 04. 2001-
când vor continua dezbaterile asupra proiectului de buget , să prezinte un nou
punct de vedere.

       Preşedinte,            Secretar,

     Ilie NEACŞU                          Alexandru PEREŞ


	Bucuresti, 29.03.2001

