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SINTEZA 
 şedinţelor Comisiei din zilele de  28.10.2003, 29.10.2003   

şi 30.10.2003 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-
a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28, 29 şi 30 octombrie şi a avut următoarea 
ordine de zi: 
 - Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004. 

Şedinţa din data de 28.10.2003, a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, 
preşedintele comisiei şi a început la orele 1430. 

Au prezenţi 32 de deputaţi, a absentat domnul deputat Petru Şerban Mihăilescu, 
aflat în delegaţie externă.  

Preşedintele de şedinţă a informat membrii comisiei că dezbaterea şi analizarea 
prevederilor din proiectul de buget pe 2004 se vor desfăşura pe parcursul întregii 
săptămâni, urmând ca în data de 29.10.2003, lucrările să fie comune cu cele ale Comisiei 
pentru agricultură, industrie alimentară şi silvicultură din Senat şi cu participarea 
factorilor de decizie din Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

Roagă membrii comisiei să aprofundeze studiul documentelor puse la dispoziţie şi 
să îşi îndrepte atenţia în mai mare măsură pe problematica specifică domeniului 
agriculturii. Până acum pe adresa comisiei au fost înaintate amendamente care vor fi 
analizate şi arată că încă mai este timp pentru formularea de amendamente. De aceea, 
roagă membrii comisiei ca studierea şi aprofundarea documentelor supuse dezbaterii să 
fie continuate în cadrul subcomisiilor pe domenii, încât eficienţa dezbaterilor ulterioare 
să fie maximă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 29.10.2003, începând cu orele 930. 
Au fost prezenţi 32 de deputaţi, a absentat domnul deputat Petru Şerban 

Mihăilescu, aflat în delegaţie externă.  
Au participat ca invitaţi: 
-  domnul Petre Daea � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor 

şi Mediului,  
- domnul Gheorghe Gherghina � secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice;   
- domnul Gheorghe Predilă � consilier în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi Mediului; 
- domnul Miron Moldovan � director general în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, 

Apelor şi Mediului; 
- domnul Corneliu Vintilă � consilier în cadrul Agenţiei Naţionale Sanitar 
Veterinare.  
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Lucrările s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru agricultură, industrie 
alimentară şi silvicultură din Senat. 

Lucrările au fost deschise de domnul senator Nicolae Pătru, preşedintele comisiei 
pentru agricultură, industrie alimentară şi silvicultură din Senat, care a arătat că prezentul 
proiect prezintă bugetul de stat ca fiind instrumentul pentru elaborarea politicii 
economice orientate către stabilizarea macro-economică şi către amplificarea creşterii 
economice.  

Grupurile parlamentare PRM şi PNL-PD au hotărât să nu participe la lucrări dacă 
acestea nu se vor desfăşura în prezenţa domnului ministru Ilie Sârbu. 

Lucrările au fost reluate după o pauză de 30 minute şi au fost conduse de domnul 
deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor. 

Domnul Ilie Sârbu � arată că în prima parte a zilei a participat la unele activităţi 
care erau planificate cu mult timp înainte şi sunt activităţi deosebit de importante pentru 
relaţiile României, având în vedere că în prezent Italia deţine preşedinţia Uniunii 
Europene, iar Irlanda urmează să preia această funcţie. 

În legătură cu bugetul arată că datele sunt clare şi ele au fost puse la dispoziţia 
membrilor comisiei, care să-şi spună părerea în legătură cu sumele alocate diferitelor 
compartimente. În acest moment resursele economice sunt limitate, chiar dacă ministerul 
voia mai mult, nu s-a putut. 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Mircea Toader, Ludovic Mardari, 
Valeriu Gheorghe, Zoltan Kovacs, care au subliniat motivele pentru care au insistat ca 
domnul ministru să fie prezent la dezbaterile pe marginea proiectului Legii bugetului de 
stat şi au arătat că, în ciuda unor promisiuni şi angajamente ale reprezentanţilor 
ministerului, unele probleme nu au fost rezolvate, în principal chestiunea legată de preţul 
motorinei cu destinaţie specială pentru agricultură, care are acelaşi preţ, fără să 
beneficieze de vreo reducere. 

Domnul senator Dumitru Codreanu � a afirmat că ministerul agriculturii nu are o 
poziţie concretă în ceea ce vrea să facă. Se manifestă o diseminare a susţinerilor pe 
produs, fără ca eficienţa sprijinului să se facă simţită. 

Sunt mari neajunsuri în domeniul mecanizării, parcul fiind învechit, uzat atât fizic 
dar şi moral. Solicită susţinerea pentru parcul de maşini. 

Domnul senator Matei Viorel � susţine că ministerul agriculturii trebuie susţinut să 
mai capete aproximativ 1.700 de miliarde de lei pentru a acoperi suficient toate 
capitolele. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � dezbaterile de astăzi constituie un moment 
deosebit. Bugetul pentru anul 2004 este mult mai consistent şi apreciază că este un buget 
echilibrat. Chiar dacă s-au mai solicitat sume în plus, astăzi, România atât are posibilităţi. 
Precizează că în domeniul agriculturii, Guvernul are strategii clare, care se întind până în 
2010-2012, iar programele sunt în consens cu orientările europene în domeniul 
agriculturii. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � dezbaterile la proiectul de Lege privind bugetul 
reprezintă un moment important, iar modul în care sunt repartizate, dar mai ales utilizate 
sumele influenţează hotărâtor procesul de consolidare în agricultura românească.  

Nu trebuie neglijat aspectul electoral al subvenţiilor prevăzute pentru anul 2004. 
important este ca banii să fie alocaţi la timp şi să fie utilizaţi cu chibzuinţă, pentru 
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creşterea cantitativă a producţiilor şi pentru a asigura eficienţa activităţii din agricultura 
românească, sector care, în curând, se va confrunta, în condiţiile liberei concurenţe, cu 
sectoarele similare din ţări cu o agricultură dezvoltată şi recunoscută pentru performanţe 
superioare. Arată că în procesul de reformă pe care agricultura îl parcurge, sprijinul 
parlamentarilor PSD acordat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului ar 
trebui să fie mai puternic şi să fie mai vizibil. 

Subliniază că toţi parlamentarii, indiferent de formaţiunea politică, sunt bine 
intenţionaţi, iar afirmaţia potrivit căreia prevederile din proiectul de buget nu mai pot fi 
modificate în vreun fel nu este chiar corectă.  

În continuarea dezbaterilor, domnul Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, a răspuns la 
întrebările care i-au fost adresate şi a făcut precizări în legătură cu unele aspecte legate de 
alocaţiile bugetare pentru anul viitor.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Au fost formulate amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit la acest proiect de lege. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 30.10.2003, începând cu orele 930. 
Au fost prezenţi 31 de deputaţi, membri ai comisiei. Domnii deputaţi Petru Şerban 

Mihăilescu şi Gheorghe Valeriu s-au aflat în delegaţie externă. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, 

care a menţionat că dezbaterile la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004, nu s-au 
încheiat, ele vor continua, iar cei care au formulat amendamente trebuie să le susţină atât 
la Comisia pentru  buget, finanţe şi bănci, cât şi în plen. 

Este necesară studierea atentă a cifrelor menţionate în aceste documente deosebit 
de importante, iar membrii comisiei să lucreze în perioada următoare pe subcomisiile 
constituite încât, împreună cu reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor 
şi Mediului să se găsească soluţiile cele mai potrivite atât pentru defalcarea sumelor, dar 
şi pentru măsurile cele mai adecvate care, susţinute financiar să contribuie la redresarea 
agriculturii româneşti şi la materializarea condiţiilor necesare în vederea integrării 
europene.  

 
 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA               Alexandru PEREŞ   
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