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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 2, 3, 4 şi

5 noiembrie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 3, 4 şi 5
noiembrie 2004, începând cu orele 900, având următoarea ordine de zi:

- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul
2005 (avizare – P.L. – X  629/2004).

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.2
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea
tehnică şi a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi
dezvoltare rurală (sesizare în fond - P.L. – X  631/2004).

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.150/2003 a creditului agricol pentru producţie (sesizare în fond -
P.L. – X  641/2004).

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea
art.III din Legea nr.90/2004 privind modificarea şi completarea Legii
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun (sesizare în fond - P.L. - X 632/2004).

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi
acvacultura (sesizare în fond – P.L. – X  617/2004).

Şedinţa din data de 2.11.2004 a fost comună cu Comisia pentru
agricultură, industrie alimentară şi silvicultură din Senat. Lucrările au fost
deschise de domnul deputat Ioan Bâldea, care a supus aprobării următoarea
ordine de zi:

- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul
2005.

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Petre Daea – ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării

rurale;
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- domnul Adam Crăciunescu – secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

- domnul Nicolae Istudor – secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

- doamna Daniela Gheorghe – secretar de stat în Ministerul
Finanţelor Publice;

- domnul Miron Moldovan – director general în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

- domnul Vasile Băcilă – director general în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

- domnul Gheorghe Predilă – consilier în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

- doamna Camelia Dobrăuţean – director general în Ministerul
Finanţelor Publice.

În continuare, lucrările au fost conduse de domnul senator Viorel
Matei, preşedintele Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi
silvicultură din Senat, care l-a invitat pe domnul Petre Daea, ministrul
agriculturii, să prezinte principalele coordonate ale proiectului de buget al
agriculturii pe anul 2005.

Domnul Petre Daea, ministrul agriculturii, a prezentat datele generale
cu privire la proiectul de buget pentru 2005.

Au urmat dezbateri generale.
Domnul senator Dumitru Codreanu -  A apreciat Ministerul

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  şi Ministerul Finanţelor
Publice pentru modul în care, pentru anul viitor, au fost soluţionate
problemele legate de finanţare. S-au luat decizii foarte bune şi s-au elaborat
legi favorabile agriculturii.

Din păcate, normele elaborate îngreunează aplicarea legilor, iar
sarcinile nu se mai urmăresc în teritoriu. Mai rămân multe de rezolvat în
agricultură. Sunt multe terenuri care s-au degradat şi pe care ar trebui să se
facă împăduriri, pentru că s-au distrus, printr-o exploatare iraţională, mari
suprafeţe de pădure. De asemenea, roagă să se acorde mai multă atenţie
activităţilor fitosanitare. Trebuie găsite metode ca pomii să fie trataţi.

Agricultura este deficitară în dotări tehnice, şi nu există un control
asupra producţiei de maşini agricole. La fel, există neajunsuri şi în ce
priveşte activitatea în domeniul irigaţiilor.

În continuare au luat cuvântul: domnul senator Valentin Ciocan,
doamna senator Elena Sporea, domnul senator Vasile Mocanu, domnul
senator Victor Apostolache care au evidenţiat soluţiile găsite în proiectul
viitorului buget pentru finanţarea acţiunilor din agricultură şi au anunţat că
au formulat amendamente.

Domnul senator Ştefan Pete – A arătat că formula de buget pentru
2005 este o continuare a politicii agricole din anii anteriori. O parte din
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buget nu are darul de a stimula efectele economice, pentru că, o parte din
buget se acordă şi acum pentru consum.

Suntem înainte de aderare şi ar trebui întărite acele unităţi care aduc
venituri. Dacă statul subvenţionează, aceşti bani trebuie să se întoarcă sub
formă de impozite. Trebuie activate unele acte normative, cum este Legea
pieţelor produselor agricole. Nu suntem foarte optimişti, este un buget
sărac, iar din punct de vedere al concepţiei mă aşteptam la o altă orientare a
fondurilor.

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Tiberiu Sbârcea, Ion
Bozgă, Marian Ianculescu, Octavian Sadici şi doamna Deputat Liana Naum
care au subliniat şi au apreciat concepţia care a stat la baza construcţiei
bugetului agriculturii, făcând şi unele propuneri de îmbunătăţire.

Domnul deputat Mihai Nicolescu – A apreciat modul în care a fost
conceput bugetul pentru 2005 şi a solicitat să fie aprobat un amendament în
legătură cu reabilitarea sistemului de irigaţii Calafat – Băileşti. Propunerea
a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Domnul ministru Petre Daea a răspuns la întrebările formulate în
timpul dezbaterii, iar doamna Daniela Gheorghe, secretar de stat în
Ministerul Finanţelor Publice a făcut precizări legate de sumele alocate
diferitelor capitole din buget şi a precizat că acestea nu mai pot fi
modificate, din cauza inexistenţei altor sume disponibile.

În continuare s-au supus aprobării amendamentele formulate de
membrii Senatului. Propunerile de amendamente au fost aprobate cu
majoritate de voturi.

Au fost supuse aprobării amendamentele formulate de grupul
parlamentar PNL. Amendamentele au fost respinse cu majoritate de voturi.

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3.11.2004 şi au fost
conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. Au fost
prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.2

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea
tehnică şi a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi
dezvoltare rurală.

S-a trecut la dezbateri generale.
Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate, în forma prezentată

de Senat.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4.11.2004 şi au fost

conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. Au fost
prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.

Ordinea de zi a fost următoarea:
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- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea
art.III din Legea nr.90/2004 privind modificarea şi completarea Legii
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun.

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.150/2003 a creditului agricol pentru producţie.

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea formei înaintate
de Senat. Propunerile au fost votate în unanimitate de voturi.

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 5.11.2004 şi au fost
conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. Au fost
prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi
acvacultura.

S-a trecut la dezbateri generale.
În timpul dezbaterilor s-a hotărât ca analiza să fie continuată într-o

şedinţă viitoare.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
          Ioan BÂLDEA       Alexandru PEREŞ
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