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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 15 şi 16 decembrie 2010
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă
în zilele de 15 şi 16 decembrie 2010, având următoarea ordine de zi
aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 329/2010).
2. Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 (aviz,
PL.x 837/2010)
A participat ca invitat domnul Barna Tanczos, secretar de stat în
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
Au fost prezenţi 24 din 25 de deputaţi: Fuia Stelian, Kelemen Atilla
Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, Avram Marian, Mocanu
Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan
Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu
Filip, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Tabără Valeriu,
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul
deputat Pavel Horj, aflat în concediu medical.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de lege, membrii comisiei
decizând prin vot, în unanimitate, amânarea acestuia.
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru agricultură,
silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului întrunite în ziua de 16
decembrie 2010 în şedinţă comună, au procedat, în conformitate cu
prevederile art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, la dezbaterea şi avizarea proiectului Legii
bugetului de stat pe anul 2010, transmis cu adresa nr. PL.x.837 din 13
decembrie 2010.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Valeriu Tabără - Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale;
- domnul Barna Tanczos – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul dr. Radu Roatiş – preşedinte, Autoritatea Naţională
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţă Alimentară;
- domnul Laszlo Nagy Csutak – vicepreşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţă Alimentară;
- doamna Alina Toma - şef serviciu programare bugetară,
Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Maria Teodorescu – consilier, Ministerul Finanţelor
Publice;
- domnul
Miron Moldovan – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Mihail Puţintei – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Daniela Giurcă – director general - Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Stelian Caramitru – secretar general – Autoritatea
Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţă Alimentară;
- doamna Cornelia Bilţiu Dăncuş – consilier la Cabinetul
Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţă
Alimentară.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator dr.
ing. Petre Daea, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală.
Au fost prezenţi 24 din 25 de deputaţi, unul fiind în concediu
medical, membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
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alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor şi 7 senatori,
membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din
Senat. Domnul deputat Corneliu Olar a fost înlocuit de dl. deputat
Adrian Dragoş Iftime.
Lucrările şedinţei au început la ora 1300.
S-a trecut dezbaterea şi analiza proiectului Legii bugetului de stat.
Domnul Valeriu Tabără, ministrul Agriculturii, în calitate de
reprezentant al Guvernului României, a subliniat următoarele aspecte
privind alocările bugetare în anul 2011 pentru ministerul pe care îl
conduce.
Astfel, bugetul alocat agriculturii pentru 2011 are la bază susţinerea
agriculturii prin plăţile directe din fondurile europene. Un avantaj al
anului 2011, privind alocările bugetare destinate acestui sector, este
faptul că a scăzut dimensiunea datoriilor restante care au subminat
alocările pentru 2010.
Elementele de bază în structura bugetului sunt sectorul animalier,
vegetal, subvenţiile la motorină şi alocările pentru serviciile de ecarisaj,
după cum urmează: în sectorul ovin s-a reuşit asigurarea sursei de
finanţare la circa 10 euro pe cap de ovină; la bovine, vor fi monitorizate
efectivele reale, ceea ce va însemna ieşirea din plată a circa 70 000
capete; în sectorul vegetal, sursele pentru dezvoltare sunt asigurate, până
în februarie, existând garanţia plăţilor către toţi fermierii; subvenţia la
motorină pentru 50-55 l la hectar se menţine, precum şi pentru serviciile
de ecarisaj, condiţionate de aprobarea în regim de urgenţă a proiectelor de
lege restante în acest domeniu; pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri
europene există 280 milioane euro; totodată au fost alocate subvenţii
pentru zonele defavorizate. Concluzia este că bugetul alocat agriculturii în
2011 nu mai este unul deficitar.
Au urmat discuţiile cu următoarele puncte sintetice de vedere:
Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu - bugetul pentru 2011
este mai bine prezentat decât în 2010, dar nu este suficient.
Domnul senator Alexandru Pereş asigurarea bazei tehnice şi
finanţarea pentru Agenţia Zonelor Montane.
Domnul deputat Constantin Chirilă - o strategie clară privind
utilizarea optimă a resurselor care până acum au fost alocate haotic, prin
reprioritizarea şi realocarea resurselor.
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Domnul deputat Valeriu Alecu – crearea urgentă a cadrului
legislativ privind asigurările pentru calamităţile din agricultură.
Domnul senator Vasile Nedelcu - sprijinirea tinerilor care vor să
înfiinţeze exploataţii în mediul rural, alocări pentru cadastru şi cercetare.
Domnul senator Constantin Dumitru - obţinerea unor venituri
suplimentare în bugetul consolidat.
Domnul deputat Gheorghe Antohi - corectarea marilor probleme ale
mediului rural şi stoparea declinului în acest sector.
Domnul deputat Dan Ştefan Motreanu - plata la hectar pe suprafaţă
ar trebui ridicată la 170 euro.
Domnul deputat Marian Avram - programe multianuale şi
creionarea unui buget în concordanţă cu acestea, alocări pentru sectorul
zootehnic ameninţat, în caz contrar, cu dispariţia.
Domnul senator Petre Daea - bugetul pe 2011 este unul de absorbţie
şi nu de alocare, o analiză de impact privind absorbţia fondurilor
europene fiind necesară.
Domnul deputat Stelian Fuia - alocarea de resurse pentru
înfiinţarea Camerelor Agricole.
Domnul ministru Valeriu Tabără a apreciat ca posibile în 2011:
• Colaborarea bună cu M.F.P. cu privire la subvenţia agricolă şi
disponibilitatea acestuia privind modernizarea gospodăriei
ţărăneşti, a exploataţiilor agricole şi plata în avans a
subvenţiilor;
• Existenţa surselor financiare pentru cofinanţare;
• Necesitatea dotării Camerelor agricole cu structuri
profesioniste, regândirea consultanţei agricole;
• Fixarea unor strategii sectoriale pe legumicultură, sectoarele
ovin, porcin şi apicultură;
• Stabilirea unor strategii pe termen lung după exemplul
Poloniei, Angliei, Franţei, Germaniei, cu creşterea progresivă a
plăţilor compensatorii.
A urmat dezbaterea şi analiza proiectului de buget de stat al
ANSVSA.
Prezintă domnul Radu Roatiş, preşedintele ANSVSA. Acesta
consideră că bugetul alocat instituţiei este unul de impact, adică apără
sănătatea românilor, servind interesele directe ale României,
producătorilor, industriei şi consumatorilor.
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Domnul Marian Avram, autor al unui amendament pentru
suplimentare de fonduri, a subliniat în sprijinul acestuia, că 78 % din
aquis-ul comunitar pe agricultură este de competenţa ANSVSA, ca atare
susţinerea sa este pentru un buget mai bun. Agenţia trebuie susţinută prin
alocări mai mari deoarece are nevoie de profesionişti cărora trebuie să li
se asigure condiţii normale de muncă. Faptul că medicilor le-a scăzut
salariul cu 45%, au avut loc reduceri de cheltuieli materiale la analizele de
laborator pot avea drept consecinţă „isterii” la nivel comunitar.
Dl. senator Vasile Nedelcu a subliniat faptul bugetul mărit este
esenţial pentru autoritate care datorită alocărilor trecute are laboratoare
bine dotate şi personal bine calificat.
Dl senator Petre Daea a remarcat că actualul buget al autorităţii este
profesionist şi vine în întâmpinarea priorităţilor cum ar fi eradicarea unor
boli, cu dimensiune de program strategic, care vizează ieşirea pe piaţa
externă, făcând şi o pledoarie în favoarea adoptării amendamentului de
suplimentare de fonduri al dl. Marian Avram.
În urma dezbaterilor din plenul celor două comisii s-au repartizat
MADR alocaţii în proporţie de 2,12% din PIB iar ANSVSA 495. 796 lei,
cheltuieli de la bugetul de stat.
În urma dezbaterilor din şedinţa comună, membrii Comisiilor au
hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil proiectul Legii
Bugetului de stat pe 2011, cu amendamentele admise, cuprinse în anexa
nr.1 şi amendamentele respinse cuprinse în anexa nr.2.
Preşedinte,
Dr.ing. Stelian Fuia

Secretar,
Vasile Mocanu
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