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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 02 - 05.04.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 02 � 05 aprilie 2001, avînd în dezbatere următoarele
puncte:

02.04.2001
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

03.04.2001
1. Identificarea surselor de finanţare pentru bugetul Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor

04.04.2001
1. Analiza situaţiei sectorului de creştere şi ameliorare a taurinelor din România.

05.04.2001
1. Analiza situaţiei sectorului de creştere şi ameliorare a suinelor din România.

În data de 02.04.2001 la şedinţaComisiei au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absent
domnul deputat Predică Vasile � PRM, aflat în concediu medical.

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

Au participat ca invitaţi:
•  doamna Maria Manolescu � Secretar de Stat - Ministerul Finanţelor Publice
•  domnul Gheorghe Predilă � Secretar de Stat � Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor.
Membrii Comisiei au dezbătut proiectul Legii bugetului de stat pe anul  2001

formulând amendamente pentru bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor în vederea redresării situaţiei din agricultură.
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Proiectul de Lege privind bugetul de stat pe anul 2001 a primit aviz favorabil
Amendamentele votate în unanimitate de membrii Comisiei sunt cuprinse în avizul
înaintat Comisiilor pentru Buget, Finanţe şi Bănci din Senat şi Camera Deputaţilor.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 a fost avizat în
forma prezentată de Guvern.

În data de 03.04.2001 la şedinţa Comisiei au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind
absent domnul deputat Predică Vasile � PRM, aflat în concediu medical.

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

Membrii Comisiei au propus sursele de finanţare pentru amendamentele cuprinse
în avizul nr. 170/2001 privind proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001.

Comisia a identificat ca surse de finanţare încasările de la Agenţia de Valorificare
a Activelor Bancare � 150 miliarde lei, venituri din privatizare � 1000 miliarde lei şi
bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei � 200 miliarde lei.

În ziua de 04.04.2001 la şedinţa Comisiei au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind
absent domnul deputat Predică Vasile � PRM, aflat în concediu medical.

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

Membrii Comisiei au avut în dezbatere analiza situaţiei sectorului de creştere şi
ameliorare a taurinelor din România.

La şedinţă au participat ca invitaţi :
•  Domnul Gheorghe Liciu � Preşedinte, Asociaţia Generală a Crescătorilor de

Taurine
•  Domnul Mihai Petcu - Director General, S.C. Agroindustriala Pantelimon
•  Domnul Gheorghe Vaida -Director General, Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor

La invitaţia preşedintelui Comisiei, domnul deputat Ilie Neacşu, domnul
Gheorghe Liciu a făcut o prezentare a activităţii AGCTR, colaborarea cu organismele
internaţionale de profil, precum şi cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
şi punctul de vedere relativ la dezvoltarea acestui sector în condiţiile actuale.

În opinia domnului Gheorghe Liciu, sectorul de creştere a taurinelor traverseaza o
perioada de mare criză, lucru ce se poate constata chiar şi din numărul efectivelor de
animale: dacă înainte de 1990 România deţinea peste 6 milioane taurine, în momentul
de faţă se poate vorbi doar de 2,7 milioane taurine. Efectivul de vaci matcă a scăzut de
la 2,5 milioane la 1,7 milioane. Importul de produse lactate a depăşit cu mult exportul.
Nu există nici un fel de sprijin pentru fondul genetic, piaţa nu este stimulativă pentru
producători, nu există nici un act normativ pentru ameliorarea raselor de animale.

AGCTR lucrează la constituirea unei baze de date pentru ameliorarea raselor de
animale. A elaborat, de asemenea, un proiect de act normativ pentru ameliorarea raselor
de animale, dar în lipsa unei colaborări cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor nu reuşeşte să-l promoveze. Cu ajutorul unui proiect german, a reuşit să
înfiinţeze două laboratoare de control al laptelui care funcţionează în condiţii optime.
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Domnul Gheorghe Liciu consideră că în sectorul creşterii taurinelor, alături de
măsuri administrative şi organizatorice, trebuie avut în vedere bugetul alocat ameliorării
raselor de animale. Ca soluţii în redresarea acestui sector, ar fi necesar acordarea unor
credite cu dobândă mică pentru persoanele cu studii în domeniul agrar, care doresc să-şi
constituie microferme şi promovarea în zootehnie a unor forme asociative şi integrarea
în procesare.

Domnul Mihai Petcu a solicitat o atenţie mai mare a executivului măcar pentru
păstrarea fondului genetic existent, sprijinirea ţăranilor în achiziţionarea vacilor de rasă
şi crearea unui mecanism de preluare a laptelui la preţ convenabil , cu plata ritmică a
acestuia.

Domnul Gheorghe Vaida a vorbit despre înfiinţarea în cadrul ministerului a unui
departament de creştere a animalelor. Organizarea acestuia a fost făcută în concordanţă
cu cerinţele comunitare. A fost făcută o evaluare a situaţiei actuale şi a fost elaborat un
proiect de lege pentru zootehnie. Vor fi acordate şi nişte prime, în limita fondurilor
existente. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor doreşte, de asemenea, ca
toate unităţile cu profil agricol să treacă în portofoliul său, lucru ce ar ajuta în analiza
situaţiei şi adoptarea unei strategiei în domeniu.

Domnul Ilie Neacşu a salutat intenţiile ministerului, dar consideră că nu a fost
depus suficient efort pentru obţinerea unei sume decente la bugetul agriculturii. Cu
banii alocaţi nu va putea fi pusă în practică politica ministerului.

Domnul deputat Marinache Vişinescu a subliniat că Legea zootehniei nu
beneficiază de nici un ban în proiectul legii bugetului de stat.

Membrii Comisiei au solicitat luarea unor măsuri concrete ale executivului pentru
redresarea acestui sector, iar în cadrul subcomisiei pentru zootehnie va exista o
comunicare permanentă cu reprezentanţii sectorului de creştere a taurinelor în
încercarea de găsire a soluţiilor optime de redresare a acestui sector.

În ziua de 05.04.2001 la şedinţa Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind
absebţi domnii deputaţi Predică Vasile � PRM � concediu medical şi domnul deputat
Kelemen Attila � UDMR - delegaţie externă.

Membrii Comisiei au avut în dezbatere analiza situaţiei sectorului de creştere şi
ameliorare a suinelor din România.

La şedinţă au participat ca invitaţi :
•  Domnul Aureliu Constantin - Preşedinte, Organizaţia Patronală a Societăţilor

Comerciale pentru Producerea, Industrializarea şi Comercializarea Cărnii de Porc
•  Domnul Iancu Constantin - Preşedintele Consiliului de Administraţie, S.C.

SUINTEST Fierbinţi
•  Domnul Nicolae Zeneci - Cercetător, ROMSUINTEST Periş
•  Doamna Lia Chetroiu - Expert, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor
•  Doamna Gabriela Dincă - Expert, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor
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Reprezentanţii sectorului de creştere a porcilor au făcut la începutul dezbaterilor
o informare asupra problemelor din acest sector şi modul în care gândesc redresarea
acestuia.

Astfel, domnul Constantin Aureliu a arătat că în momentul de faţă ne confruntăm
cu cel mai mic efectiv de porci din ultimii zece ani. Politica dusă de organele abilitate a
fost în dezavantajul atât al sectorului de stat, cât şi cel privat. Nu există nici un fel de
sprijin pentru producţia internă şi s-a ajuns la paradoxul importurilor masive de animale
şi carne, în condiţiile în care producerea cărnii de porc în România este mai ieftină
decât în orice altă ţară europeană. Lipsa subvenţiilor, fiscalitatea ridicată, sistemul de
taxe şi impozite, concurenţa neloială a importurilor şi subevaluările din vamă au
contribuit la prăbuşirea producţiei interne de carne de porc. O altă consecinţă a fost
distrugerea bazei biologice pentru producerea cărnii, unităţile fiind obligate să vândă la
abator animalele de rasă pură.

Pentru ieşirea din criză şi redresarea sectorului de creştere a porcinelor din ţară,
invitaţii au făcut următoarele propuneri: exceptarea de la plata TVA a materiilor prime
furajere importate, completarea necesarului de porumb până la recolta 2001 prin
importuri directe, scutite de taxe vamale şi TVA, acordarea de credite pentru investiţii şi
producţie cu dobândă subvenţionată, control riguros în vamă şi luarea unor măsuri de
protejare a producţiei interne , reanalizarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate de ale cărei prevederi se abuzează în
prezent  la importul de carne, sprijinirea imediată a unităţilor care deţin fond genetic.

Membrii Comisiei au subliniat că în condiţiile în care carnea este subvenţionată
masiv în celelalte ţări, fără un sprijin din partea statului producţia internă nu poate
beneficia de o concurenţă loială. Probleme există în toate sectoarele zootehniei şi - în
consecinţă - la dezbaterea pe marginea proiectului legii bugetului de stat parlamentarii
din cadrul celor două comisii de agricultură, indiferent de culoarea politică, au solicitat
suplimentarea sumei alocate. În condiţiile în care acest lucru nu se va întâmpla, în acest
an nu va putea fi acordat un sprijin real sectorului de creştere a porcinelor.

Ca urmare a celor discutate, Comisia va întocmi  un material pe care să îl
înainteze Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Guvernului şi va iniţia  o
întâlnire între toţi reprezentanţii sectorului cărnii din România, membrii celor două
comisii parlamentare de profil şi reprezentanţii ministerului pentru găsirea unor soluţii
de redresare a zootehniei.

        PREŞEDINTE,   SECRETAR,

         Ilie NEACŞU Victor NEAGU


	Bucuresti, 05.04.2001

