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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 30, 31 octombrie şi
1 noiembrie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 30, 31
octombrie şi 1 noiembrie 2007, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2008 (avizare; aviz comun cu Comisia pentru agricultură,
industrie alimentară si silvicultură din Senat; PL.x 695/2007).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.31/2007 privind reglementarea unor măsuri
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate
prin Programul SAPARD (avizare; PL.x 691/2007).
Lucrările şedinţei din data de 30 octombrie 2007 au început la
ora 1330 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
- Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2008 (avizare; aviz comun cu Comisia pentru agricultură,
industrie alimentară si silvicultură din Senat; PL.x 695/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat,
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în
delegaţie externă.
Şedinţa a fost comună cu Comisia pentru agricultură, industrie
alimentară şi silvicultură din Senat.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Dacian Cioloş – Ministrul Agriculturii;

- domnul Gheorghe Albu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Cornelia Harabagiu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Miron Moldovan – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Teodor Mihalcea – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Roxana Zarma – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Ciprian Pahonţu – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Viviana Vasile – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Cătălin Doica – secretar de stat, Ministerul Economiei
şi Finanţelor;
- doamna Camelia Dobroteanu – director, Ministerul Economiei
şi Finanţelor;
- doamna Daniela Macarie – şef serviciu, Ministerul Economiei
şi Finanţelor;
- domnul Radu Cheţan Roatiş – preşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Ionel Catrinoiu
- preşedinte, Patronatul
Constructorilor de Tractoare şi Maşini Agricole;
- domnul Toader Dumitrache – director general adjunct,
S.C.Mecanica Ceahlău.
Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de către senator
Corneliu Pascu şi domnul deputat dr. Valeriu Tabără, vicepreşedinte al
comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului Legii bugetului de
stat pe anul 2008.
Domnul Dacian Cioloş, ministrul agriculturii, a prezentat liniile
directoare ale proiectului Legii bugetului agriculturii pentru anul 2008
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şi a prezentat o sinteză a activităţii M.A.D.R. în anul 2007, punctând
rezultatele înregistrate în cele 10 luni din acest an.
Alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea
producătorilor agricoli a urmat strategia Politicii Agricole Comune prin
acordarea de plăţi directe. În 2007 s-a acordat sprijin direct
producătorilor agricoli, prin prime şi subvenţii, în vederea creşterii
cantitative şi calitative a producţiei agricole şi s-au stabilit modul de
implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru
aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare în sectorul vegetal, precum şi cuantumul plăţilor
directe unice pe suprafaţa, al plăţilor naţionale directe complementare,
al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor separate pentru zahăr,
care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal. Ţara noastră trebuie să
asigure un procent minim de biocarburanţi sau alţi carburanţi
regenerabili introduşi pe piaţă, calculat pe baza conţinutului energetic
al tuturor tipurilor de benzină şi motorină folosite în transporturi de
5,75% până la finele anului 2010. În acest context, au fost stabilite
modalităţile de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de
eligibilitate pentru aplicarea schemei de plăţi directe pe suprafaţa
pentru culturi energetice şi a fost promovat actul normativ pentru
subvenţionarea cu 1 leu/litru pentru motorină şi/sau biodieselul folosite
la lucrările agricole din toamna anului 2006.
De asemenea, în 2007 s-a alocat sprijin financiar producătorilor
agricoli din sectoarele: legume-fructe, viticol, creşterea cartofului,
plante medicinale, şi aromatice, flori, plante dendrologice şi
ornamentale. Având în vedere necesitatea reluării ciclului de producţie
cu aplicarea tehnologiei specifice fiecărei culturi agricole şi lipsa
resurselor financiare ale producătorilor agricoli, aceştia au beneficiat de
un sprijin financiar de 1 leu/litru pentru achiziţionarea motorinei
necesare înfiinţării culturilor din primăvara anului 2007. Pentru
creşterea competitivităţii producătorilor agricoli şi a alinierii producţiei
agricole naţionale la cerinţele europene, producătorii agricoli din
sectorul vegetal au fost susţinuţi şi prin subvenţionarea seminţelor şi
materialului săditor certificate oficial, din producţia internă.
Producătorii agricoli din sectorul zootehnic au beneficiat de susţinere
prin subvenţionarea materialului seminal genetic ameliorat. În cadrul
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programului de susţinere financiară pentru materialul seminal congelat
şi pentru azot lichid s-au acordat subvenţii în sumă de 1058 mii lei. Au
fost luate măsuri pentru acordarea de subvenţii producătorilor agricoli
din sectorul animalier şi din sectorul piscicol şi de alocaţii pentru
programele de conservare şi utilizare a resurselor genetice animale în
stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile. Începând din
anul 2006, sprijinul a fost orientat la specia bovină, pentru încurajarea
unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii genetice, a producţiilor
performante de lapte şi a producţiei de carne de vită, la specia porcine
pentru încurajarea aplicării legislaţiei privind sistemul de clasificare a
carcaselor EUROP, identic cu sistemul aplicat în ţările Uniunii
Europene, iar pentru speciile ovine şi caprine pentru creşterea
dimensiunii exploataţiilor la un nivel durabil şi eficient.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are responsabilităţi
legate de subvenţionarea primelor de asigurare şi plata despăgubirilor
pentru calamităţi naturale şi a celor cauzate de animale sălbatice, în
primul semestru din 2007, 34 de judeţe au fost declarate calamitate
natural de secetă. Sumele maxime ce s-au acordat ca despăgubire pe
unitatea de suprafaţă au fost: pentru grâu, secară, triticale – 750
lei/hectar; pentru orz, orzoaică – 700 lei/hectar; pentru rapiţă – 600
lei/hectar. Nivelul maxim al despăgubirilor a reprezentat 70% din
cheltuielile efectuate până la data producerii fenomenului şi s-a acordat
numai pentru daune ce au depăşit 30% din producţie, suma alocată
fiind de 500 milioane lei.
În anul 2007 a fost implementat cadrul legal privind
recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a grupurilor de
producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume,
impactul economico-social vizând acordarea unui ajutor procentual,
din valoarea producţiei comercializate, organizaţiilor de producători
care prezintă programe operaţionale de dezvoltare.
S-a adoptat cadrul legislativ pentru implementarea mecanismului
de intervenţie la cereale, menit să regleze preţurile pe piaţă, cu alocarea
în buget a fondurilor necesare pentru cumpărarea la intervenţie a
eventualelor cantităţi oferite în surplus faţă de cerere.
Pentru dezvoltarea şi modernizarea satelor, politicile de
dezvoltare rurală au vizat promovarea de politici financiare care să
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permită exploataţiilor agricole familiale şi comunităţilor rurale accesul
la programele cu finanţare internaţională, în vederea absorbţiei
integrale a fondurilor structurale destinate dezvoltării rurale.
În continuare, domnul Sorin Chelmu, secretar general al
M.A.D.R. a prezentat defalcarea, pe capitole, a bugetului ministerului,
iar domnul Miron Moldovan, director în M.A.D.R. a prezentat o
sinteză a modului în care a fost gândit şi proiectat bugetul pentru anul
2008.
Domnul Radu Roatiş, preşedintele A.N.S.V.S.A. a prezentat
proiectul de buget pentru instituţia pe care o reprezintă.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a cerut ca dezbaterea să nu se
limiteze doar la analiza din cele două comisii de specialitate ale
Parlamentului, pentru că, până la data la care se pot formula şi înainta
amendamente la acest proiect de lege şi alţi deputaţi sau senatori pot
contribui la îmbunătăţirea prevederilor şi nu este corect ca această
posibilitate să fie limitată. Agricultura are nevoie de o creştere a
bugetului, încât acesta să ajungă la aproximativ 3% din PIB. În acest
sens grupul PSD a depus mai multe amendamente, pe care comisia ar
trebui să le analizeze cu mare atenţie. A cerut şi reprezentanţilor
M.E.F. mai multă înţelegere pentru ca fondurile necesare să poată fi
găsite şi repartizate M.A.D.R..
Domnul senator Neculai Apostol –a cerut atragerea în mai mare
măsură a băncilor în procesul de subvenţionare şi de sprijinire
financiară a agriculturii. A arătat că se subvenţionează, prin bugetul
M.A.D.R., seminţele sau materialul genetic, dar nu avem stabilit un
număr de ferme care să le producă. Nu se acordă atenţia necesară
cercetării aplicative şi nici aspectelor legate de dezvoltarea geneticii.
Domnul senator Sever Şter - a arătat că în judeţul Satu Mare se
produc importante cantităţi de căpşuni şi ar trebui acordată atenţie şi
sprijin financiar celor care se ocupă de acest domeniu. A cerut, de
asemenea, mai mult sprijin pentru înfiinţarea de perdele de protecţie.
Domnul senator Gheorghe David – a cerut elaborarea unor studii
de specialitate pe baza cărora să se poată face o mai bună repartizare a
fondurilor alocate.
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Domnul deputat Dan Motreanu – a precizat că domnia sa crede,
chiar dacă face parte dintr-un partid aflat la guvernare, că bugetul
M.A.D.R. ar trebui să crească. În fiecare partid ar trebui o dezbatere
legată de agricultură şi dezvoltare rurală, domenii deosebit de
importante pentru România, care trebuie susţinute financiar pentru a se
integra cu succes în contextul european şi pentru a valorifica
potenţialul aparte pe care-l are acest domeniu în ţara noastră.
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a prezentat o analiză a
modului în care s-a desfăşurat activitatea M.A.D.R. în 2007 şi a
semnalat unele greutăţi în execuţia financiară din acest an. A formulat
unele critici în legătură cu modalităţile în care anumite programe se
desfăşoară în acest moment.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 octombrie 2007,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2008 (continuarea dezbaterilor).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat,
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în
delegaţie externă.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Miron Moldovan – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Au continuat dezbaterile asupra proiectului Legii bugetului de
stat pe anul 2008.
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se
regăsesc în raportul întocmit de comisie.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 1 noiembrie 2007,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2008 (continuarea dezbaterilor).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.31/2007 privind reglementarea unor măsuri
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financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate
prin Programul SAPARD (avizare; PL.x 691/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat,
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în
delegaţie externă.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Miron Moldovan – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Au continuat dezbaterile asupra proiectului Legii bugetului de
stat pe anul 2008.
Domnul deputat Nicolae Popa – a făcut referiri la activitatea
A.N.S.V.S.A., arătând că au fost multe nerealizări din cauza cărora
producţia în domeniul zootehniei a avut foarte mult de suferit. A cerut
ca relaţiile între M.A.D.R. şi A.N.S.V.S.A. să se îmbunătăţească, în
interesul creşterii producţiei şi al coordonării activităţilor care trebuie
desfăşurate de acum înainte.
Domnul Daniel Ionescu – a cerut date în legătură cu accesarea
fondurilor europene şi a criticat modul în care se realizează finanţarea
activităţii în agricultură. De asemenea, domnia sa a criticat lipsa de
transparenţă în ceea ce priveşte modul în care reprezentanţii României
au negociat cotele pe care ţara noastră le capătă în cadrul Politicii
Agricole Comune.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că amendamentele
formulate de deputaţii PSD şi prezentate în şedinţă reflectă
preocuparea acestora pentru îmbunătăţirea activităţii din agricultură.
Chiar dacă sumele cerute par mari la prima vedere, cere Guvernului să
caute soluţii pentru asigurarea acestora, pentru că sectorul agricol şi
mediul rural merită mai multă atenţie, având în vedere concurenţa
căreia trebuie să-i facă faţă în noul context generat de integrarea în
Uniunea Europeană.
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se
regăsesc în raportul întocmit de comisie.
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2007 privind
reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de
absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD (PL.x
691/2007).
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus
avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Propunerea de avizare favorabilă a fost aprobată în unanimitate.

PREŞEDINTE,
Dr.Valeriu Tabără

SECRETAR,
Adrian Moisoiu
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