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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi 28 octombrie 2005 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 
26, 27 şi 28 octombrie 2005, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în 
punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul 
tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiilor de aprobare 
a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale 
animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe    (P.L. - X  459/2005 – 
sesizare în fond); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin 
garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor 
SAPARD  (P.L. – X 461/2005 – sesizare în fond); 

3. Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 (P.L. – X 
497/2005). 

Şedinţa din data de 25 octombrie 2005 a început la orele 1400 şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în 
punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul 
tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiilor de aprobare 
a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale 
animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe    (P.L. - X  459/2005 – 
sesizare în fond); 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin 
garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor 
SAPARD  (P.L. – X 461/2005 – sesizare în fond). 
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Au fost prezenţi 23 deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat domnul 
deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat Marian 
Hoinaru, aflat în concediu medical.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte 
al comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Vasile Lupu -  secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul Dan Gherghelaş – director general adjunct, Agenţia SAPARD; 
- domnul Stelian Caramitru - director, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră 
organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi 
tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiilor de 
aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele 
veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe. 

Domnul Vasile Lupu a prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Valeriu Tabără – întreabă ce aduce în plus această 

ordonanţă faţă de reglementările deja existente.  
Sunt anumite aspecte care nu sunt bine echilibrate. A adresat o interpelare 

ministrului agriculturii, legată de Agenţia fitosanitară. 
Domnul deputat Ioan Munteanu – explicaţia că există o urgenţă se explică 

doar prin faptul că nu la toate intrările şi ieşirile există astfel de puncte. Utilitatea se 
justifică.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate. 
Dezbaterile au continuat la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin 
garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor 
SAPARD. 

Domnul Dan Gherghelaş, director general adjunct al Agenţiei SAPARD a 
prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri. 

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26.10.2005, având următoarea 

ordine de zi aprobată: 
- Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 (P.L. – X 

497/2005). 
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au lipsit motivat, 

domnul deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat 
Marian Hoinaru, aflat în concediu medical. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte 
al comisiei. Lucrările s-au desfăşurat în şedinţă comună cu Comisia pentru 
agricultură, industrie alimentară şi silvicultură a Senatului. 
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Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gheorghe Flutur – Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale;  
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Vasile Lupu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
domnul Ciprian Pahonţu – director general, Ministerul Agriculturii, 

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

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Mara Râmniceanu – secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Camelia Dobroţean – director, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Daniela Macarie – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 
Domnul Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii a prezentat datele principale 

ale bugetului agriculturii pentru anul 2006 şi direcţiile în care conducerea 
ministerului va acţiona în perioada imediat următoare pentru a crea condiţiile 
necesare integrării agriculturii româneşti în Uniunea Europeană. 

Prin proiectul bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale pe anul 2006 se alocă sectorului agricol şi dezvoltării rurale 2.858.920 mii lei 
(RON) din care: pentru măsuri de formare şi consolidare a fermei familiale 881.885 
mii lei (RON) din care 728.035 mii lei (RON) pentru investiţii în ferme în cadrul 
programului „Fermierul”. 

Pentru realizarea capitalului „Măsuri de piaţă şi forme de sprijin acordat 
fermierilor” se acordă 566.694 mii lei (RON). În silvicultură se vor aloca 254.000 
mii lei (RON), pentru îmbunătăţiri funciare 220.175 mii lei (RON), pentru cheltuieli 
instituţionale 562.369 mii lei )RON), iar la capitolul „Alte cheltuieli”, 373.797 mii 
lei (RON). 

S-au prezentat în amănunt coordonatele programului „Fermierul”, prin care 
se urmăreşte realizarea a peste 6.000 de ferme vegetale şi zootehnice, 81 de unităţi 
de procesare produse de origine vegetală, 490 de unităţi de procesare produse de 
origine animală. 

Doamna Mara Râmniceanu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice 
a prezentat datele principale ale Proiectului din bugetul de stat pentru anul 2006. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Ioan Munteanu – bugetul pentru anul viitor vine cu sume 

neîndestulătoare pentru producţia anului 2006. 
Creşterea reală din buget este de doar 7,4%, sub inflaţia din 2005, stabilită 

conform  previziunilor. În legătură cu Programul Fermierul, nu este convins că va 
avea eficienţa pe care o afişează oficialii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. De asemenea, nu crede în veridicitatea cifrelor prezentate de 
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minister în ce priveşte campania de toamnă, mai ales cele legate de suprafeţele 
însămânţate cu grâu în toamna 2005. 

Domnul deputat Daniel Ionescu – a cerut date suplimentare despre bugetul 
consolidat pe anul 2006 şi dacă soldurile la fondurile asigurărilor sociale sunt 
excedentare. 

Domnul deputat Nicolae Popa – anul acesta, bugetul agriculturii ar fi trebuit 
să fie mai mare, având în vedere apropierea integrării. S-au făcut şi lucruri bune în 
agricultură. Cere mai multă atenţie şi mai mult sprijin pentru exportatori. 

Cere ca nivelul subvenţiilor acordate de stat să ajungă la 8-10% din nivelul 
cheltuielilor totale pe hectar, şi mai multă preocupare pentru înfiinţarea de culturi de 
viţă de vie şi livezi. 

Să se acorde o atenţie mai mare pieţei produselor agricole, pentru că practica 
de până acum a dus la descurajarea producătorilor agricoli care aşteaptă un ajutor 
concret de la stat în dinamizarea pieţei produselor agricole. 

Cercetarea agricolă este indispensabilă într-o agricultură performantă. Multe 
unităţi de cercetare sunt dezorientate din cauza subfinanţării. 

Cere organizarea şi funcţionarea unei direcţii distincte fitosanitare. 
Dacă nu se iau măsurile corespunzătoare, agricultura va rămâne tot de 

subzistenţă. 
De modul în care se va aborda Programul Fermierul, care este un program de 

anvergură, va depinde rezolvarea problemelor agriculturii. 
Cere reanalizarea taxelor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol 

din extravilan, pentru a facilita înfiinţarea de unităţi agricole în cadrul programului 
„Fermierul” şi pentru alte investiţii. 

Domnul senator Ilie Sârbu – fundamentarea bugetului este făcută în mod 
general, în partea introductivă. Există neconcordanţe între datele programului 
„Fermierul”. 

Doamna senator Doina Silvestru – nu se regăsesc în documentul primit, 
suficiente date legate de programele de cercetare. Suprafeţele pentru îmbunătăţirea 
pajiştilor  sunt insuficiente. 

Domnul senator Sever Şter– să se acorde mai multă atenţie problemelor 
legate de silvicultură. Cere date legate de investiţiile în drumuri forestiere. 

Domnul senator Petre Daea – creşterea sumelor alocate nu este suficientă 
faţă de problemele cu care se confruntă agricultura. 

Fondurile care se derulează prin bănci contribuie la diminuarea alocaţiilor 
pentru programul Fermierul. Solicită mai multe date care să-i facă o imagine de 
ansamblu asupra bugetului pentru anul 2006. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – producem  atât cât punem pe masă. Am 
lăsat mii de ferme să moară şi acum trebuie să le refacem. 

Trebuie să se acorde atenţie şi înfiinţării sau dotării laboratoarelor de 
calitate. Unde vor merge fermierii să-şi analizeze calitatea producţiei ? Să se acorde 
mai multă atenţie şi mai multe fonduri pentru cercetare. 

Toate programele vor avea succes dacă vor avea la bază şi rezultatele 
cercetării. 

Cine sunt fermierii pe care-i formăm acum ? 
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În paralel cu derularea programului Fermierul să susţinem şi cadrul de 
instruire a acestora. Să se acorde atenţia necesară consiliilor pe produs şi sectorului 
fitosanitar. 

Domnul deputat Adrian Semcu – suma pentru activităţile de îmbunătăţiri 
funciare apare la acelaşi nivel. Cheltuielile pentru îmbunătăţiri funciare trebuie 
detaliate. Având în vedere fenomenele înregistrate anul acesta ar trebui să ne oblige 
la majorarea sumelor pentru îmbunătăţiri funciare.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 27.10.2005, începând cu orele 
930, având următoarea ordine de zi: 

 - Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2006. 
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au lipsit motivat, 

domnul deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat 
Marian Hoinaru, aflat în concediu medical. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte 
al comisiei.  

Ca invitat a participat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Au continuat dezbaterile pe marginea proiectului de buget al agriculturii 
pentru anul 2006. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 28.10.2005, începând cu orele 
930, având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2006. 
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat domnul 

deputat  Marian Hoinaru, aflat în concediu medical. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

Au continuat dezbaterile asupra proiectului de buget al agriculturii pe anul 
2006. 

S-au formulat amendamente care se vor prezenta în şedinţa comună de luni, 
31 octombrie 2005.  

 
 

 PREŞEDINTE,                  SECRETAR, 

 Dr. Atilla KELEMEN       Ioan MUNTEANU 
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