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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din perioada  10.09.2002 şi 11.09.2002  

 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 10.09.2002, începând cu 
orele 1400 şi 11.09.2002, începând cu orele 930 şi a avut următoarea ordine de zi: 

 10.09.2002: 
1. Analiza situaţiilor privind: 

• execuţia bugetară a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  
pentru anul 2002 (subvenţii, prime etc.) 

• structura producţiei agricole pentru anul agricol 2002-2003 
• stadiul de fundamentare a bugetului Ministerului Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor pentru anul 2003 
• stadiul actual de negociere a măsurilor din domeniul agricol privind 

integrarea în Uniunea Europeană. 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea OUG 108/2001 privind exploataţiile agricole (sesizare în fond 
� PL 78/2002)  

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului 
general agricol din România (sesizare în fond � PL 367/2002)   

 11.09.2002: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura  
(sesizare în fond - procedură de urgenţă -  PL 333/2002 � şedinţă comună 
cu Comisia pentru administraţie publică). 

La şedinţa din 10.09.2002 au participat 31 de deputaţi. 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al 

Comisiei, care a supus aprobării ordinea de zi şi a prezentat modalităţile de lucru. 
Anunţă că la şedinţă participă ca invitaţi: 

- domnul Gabriel Jifcu � secretar general al Institutului Naţional de Statistică; 
- domnul Vasile Băcilă � director general în Ministerul Agriculturii, 

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

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
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- domnul Alexandru Adrian � şef serviciu Exploataţii agricole din Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 

- domnul Aron Barbu � şef serviciu Analiză şi statistici din Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 

S-a dat cuvântul domnului Miron Moldovan, director general în Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care face o informare detaliată în legătură cu 
execuţia bugetului Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  pe anul 2002 
la data de 10.09.2002. 

Astfel, s-au cheltuit 481,9 miliarde lei pentru finanţarea programului de 
supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, 99,941 miliarde lei pentru 
susţinerea acţiunilor de protecţia plantelor şi carantină fitosanitară, 17,9 miliarde lei 
pentru amendarea solurilor acide şi alcaline şi peste 36 miliarde lei pentru susţinerea 
activităţii de reproducţie şi selectie a animalelor. 

Pentru subvenţii s-au cheltuit 3358,491 miliarde lei din care 86,7 miliarde lei 
pentru subvenţionarea dobânzii de 70% la creditele acordate privind sprijinul 
producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, precum şi 
instalaţii pentru irigiat din producţia internă, 355 miliarde lei pentru subvenţia 
acordată pentru reducerea preţului de cumpărare a seminţelor pentru campania 
agricolă de primăvară şi 191 miliarde lei pentru campania agricolă din toamna anului 
2001, 1744 miliarde lei pentru lucrări de întreţinere şi reparaţie pentru amenajările 
de îmbunătăţiri funciare, 23 miliarde lei pentru subvenţia energiei electrice pentru 
irigaţii. Au fost cheltuite 574,8 miliarde lei pentru acordarea stimulentelor 
producătorilor agricoli care livrează lapte pentru procesare, conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 29/2000. Peste 1948 miliarde lei au fost cheltuiţi pentru 
subvenţionarea producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi din sectorul animal, 
pentru protejarea fondului genetic şi subvenţionării achiziţiilor de maşini şi utilaje 
agricole din producţia internă. 

În continuare, domnul Vasile Băcilă, director general în Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a prezentat principalele aspecte şi obiective 
privind politica sectorială şi programele de dezvoltare în producţia vegetală, 
zootehnie şi pescuit. În esenţă, programul de guvernare stabileşte pentru agricultură, 
industria alimentară şi păduri coordonate majore a căror îndeplinire va determina 
redresarea rapidă şi asigurarea unei dezvoltări intense necesare la nivelul condiţiilor 
şi cerinţelor existente pentru cele trei domenii de importanţă vitală ale economiei 
naţionale. În anul 2003, România va practica o agricultură intensivă, bazată pe 
dezvoltarea pieţelor şi exploataţiilor agricole, urmărindu-se creşterea producţiilor 
medii pe unitatea de suprafaţă, mărirea randamentelor, restructurarea culturilor 
tradiţionale şi creşterea producţiei de plante textile şi plante tehnice. Programele de 
susţinere a producătorilor agricoli din sectorul vegetal sunt apropiate ca mecanisme 
de aplicare cu cele din Uniunea Europeană  şi se situează la nivelul posibilităţilor 
economiei româneşti. 
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În continuare, au fost prezentate preocupările conducerii Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  pentru armonizarea legislaţiei în domeniu cu 
legislaţia Uniunii Europeane.  

Pe marginea informărilor prezentate s-au purtat dezbateri. 
Domnul deputat Octavian Sadici � din cifrele prezentate,  cele referitoare la 

acordarea primelor nu sunt chiar aşa de clare. Sunt neclarităţi şi în sistemul de 
acordare a subvenţiilor. Să se elibereze mai repede sumele pentru cei care predau 
produsele îndreptăţite la prime sau subvenţii. 

Domnul deputat Zoltan Kovacs � întreabă dacă au fost date subvenţiile şi 
primele pentru grâu şi care este sistemul de repartizare pe judeţe a subvenţiilor 
pentru utilaje. De asemenea, întreabă în legătură cu facilităţile acordate celor care 
doresc să-şi înfiinţeze plantaţii. 

Domnul deputat Ion Bozgă � întâlnirea  s-a dorit o imagine pentru noul buget. 
S-au instituit condiţii extrem de severe privind sacrificarea de bovine. Să se 
repartizeze fonduri pentru unităţile de cercetare. 

Doamna deputat Elena Liana Naum � nu s-au acordat subvenţii pentru 
creşterea oilor şi doreşte să i se explice care vor fi condiţiile pentru abatorizarea 
cărnii de oaie. 

Domnul deputat Mircea Nicu Toader � întreabă dacă în urma apariţiei 
Ordonanţei 108 s-a mărit numărul de asociaţii agricole, dacă se va schimba sistemul 
de subvenţii şi să se prezinte mai în detaliu ce s-a făcut în domeniul negocierilor 
pentru integrarea în Uniunea Europeană. 

Domnul deputat Marinache Vişinescu � întreabă care este suprafaţa amenajată 
anul acesta pentru irigaţii pentru că banii cheltuiţi trebuie utilizaţi judicios. Au 
apărut discuţii în legătură cu subvenţiile pentru maşini şi utilaje. În ce priveşte 
producţia de 4500000 tone de grâu existent la populaţie sau depozitat în silozuri cât 
este panificabil ? Întreabă cum se acordă subvenţia pentru seminţe, cum se asigură 
motorina şi care este valoarea importurilor de produse agricole în 2002. 

Domnul deputat Mardari Ludovic � doreşte să se clarifice problema asigurării 
şi distribuirii motorinei pentru agricultură. 

Domnul deputat Dan Rasovanu � politica Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor de subvenţionare a avut un impact pozitiv. Întreabă dacă 
sunt definitivate cifrele pentru 2003 sau se mai poate umbla la ele.  

În judeţe există o lipsă de comunicare, nu se cunosc avantajele şi nu se 
reacţionează rapid la măsurile iniţiate. Să alocăm mai mulţi bani pentru 
subvenţionarea zootehniei. 

Domnul deputat Petre  Posea -   ceea ce discutăm să se transforme în fapte, să 
se concretizeze. Nu s-au prezentat normele de aplicare, deşi s-a cerut lucrul acesta. 

Domnul deputat Victor Neagu � arată că în perioada analizată au fost luate o 
serie de măsuri şi s-au adoptat legi care să revigoreze agricultura românească. Există 
un minus în ceea ce priveşte popularizarea măsurilor stimulative adoptate şi este 
necesară o prezenţă mai mare a celor care sunt în drept şi sunt în măsură să 
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contribuie la o mai bună cunoaştere a problematicii legate de agricultură. Trebuie 
utilizate toate mijloacele pentru realizarea acestui scop. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � atrage atenţia în legătură cu eforturile ce 
trebuie făcute pentru a asigura dotarea agriculturii. Producţia trebuie foarte atent 
dimensionată şi trebuie realizate prevederile. Să legăm producţia de seminţele 
realizate în ţară. 

În continuare domnul Vasile Băcilă a răspuns întrebărilor formulate pe 
parcursul dezbaterilor. 

În partea a doua a şedinţei s-a luat în dezbatere proeictul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea 
recensământului general agricol din România. 

Domnul Gabriel Jifcu � secretar general al Institutului Naţional de Statistică a 
prezentat motivele care au stat la baza elaborării acestui proiect legislativ. 
Recensământul general agricol va asigura obţinerea unui volum apreciabil de 
informaţii referitoare la situaţia reală din agricultuă, la cunoaşterea numărului, 
mărimii şi structurii exploataţiilor agricole şi a capacităţii de integrare în economia 
de piaţă. Aceste informaţii vor permite fundamentarea unor politici raţionale şi 
eficiente în domeniul agriculturii, integrate în strategia reformei. 

După dezbaterile generale s-a trecut la dezbaterea pe articole. Proiectul de 
lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 11.09.2002, începând cu orele 930 
şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei care a 
anunţat că ordinea de zi a suferit o modificare, datorită unor condiţii tehnice şi 
organizatorice şi propune pentru dezbatere: 

- propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG 108/2001 
privind exploataţiile agricole; 

- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de 
vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Cornel Serb � consilier al secretarului de stat în Ministerul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;  
- domnul Adrian Alexandru � şef serviciu exploataţii agricole în Ministerul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Ioan Secelean � şef serviciu amenajarea pădurilor din cadrul Regiei 

Naţionale a Pădurilor. 
La solicitarea grupului parlamentar UDMR în perioada 11.09.-25.09.2002 

domnul deputat Kelemen Atilla va fi înclouit de domnul deputat Tamas Sandor.  
S-a dat cuvântul domnului deputat Popescu Ştefan Bejat, care, în numele 

iniţiatorilor a susţinut că, prin stabilirea unor dimensiuni foarte mari ale 
exploataţiilor agricole, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 reduce 
nepermis de mult numărul celor care pot beneficia de sprijin financiar de la stat şi 
descurajează proprietarii de pământ să acceadă la constituirea unor asemenea 
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exploataţii agricole. Prin această propunere se crează acces la finanţarea publică a 
unui număr mai mare de producători agricoli. 

Domnul deputat Alexandru Pereş � constituirea unor exploataţii agricole de 
dimensiuni medii va crea premisele ca un număr mai mare de producători să 
beneficieze de facilităţi financiare, permiţându-le să-şi dimensioneze activitatea în 
condiţii optime. Problema este din ce punct abordăm această situaţie: să pornim de la 
ceva mai mic şi mai viabil, nu de la dimensiunile cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2001. Asociaţiile mici sunt mai viabile. În esenţă, propunerea de 
modificare se referă doar la dimensiunea exploataţiilor. 

Domnul deputat Octavian Sadici � arată că dimensiunile aprobate acum sunt 
mari şi este pentru diminuarea suprafeţelor exploataţiilor, dând posibilitatea cât mai 
multor să înfiinţeze exploataţii. Se fac discriminări între exploataţiile agricole şi 
exploataţiile comerciale. 

Domnul deputat Zoltan Kovacs � legea, contrar a ceea ce s-a afirmat, nu 
funcţionează. Sunt greutăţi în primirea subvenţiilor. 

Domnul deputat Ion Bozgă � cred că se face o confuzie. Se poate trage 
concluzia că acest act este imperfect. A schimba un act normativ doar după un an nu 
este corect, pentru că nu a existat timpul necesar pentru a fi cunoscut şi nici pentru a-
şi arăta eficienţa. Sunt pentru menţinerea nemodificată a Legii nr.166/2002. Îşi 
exprimă nemulţumirea că reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor  nu participă la lucrări la nivelul la care ar trebui. 

Domnul deputat Marian Ianculescu � este nemulţumit de faptul că 
reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  nu participă la 
lucrările comisiei. Poate discutăm cu domnul ministru Ilie Sârbu ca la lucrările 
comisiei să vină cel puţin un secretar de stat din acest minister. Nu este de acord cu 
modificările propuse.  

Domnul deputat Ludovic Mardari � scoate în evidenţă că asociaţiile trebuie să 
se înscrie ca orice societate comercială. 

Domnii deputaţi Ionel Adrian şi Petre Posea � arată că în teritoriu legea nu 
este suficient cunoscută şi nu a avut timp să-şi facă efectul. Mărimea din Legea 
nr.166/2002 este optimă şi vor vota pentru respingerea propunerii. La elaborarea 
legii au contribuit toţi colegii cei de la PD au venit cu această propunere dar trebuie 
să fim atenţi pentru că nu putem trage concluzii atât de repede. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � legea înglobează şi asociaţiile familiale, 
care nu sunt condiţionate de dimensiune. Pot beneficia de susţinere pe produs, de 
credite, iar dacă nu se acordă ajutoare nu se respectă Legea 166/2002. În Europa sunt 
exploataţii de diferite dimensiuni. Ei ar dori să înfiinţeze exploataţii mai mari. 
Importantă este eficienţa economică şi legea  nu face nici o discriminare în acest 
sens. Ea trebuie aplicată aşa cum este. Pentru o perioadă să mergem pe varianta 
aprobată. Reprezentanţii din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor să 
vină cu puncte de vedere clare. 

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei � iniţiativa colegilor de la 
PD mi se parte justificată. Ştim cu toţii că mare parte a forţei de muncă, peste 40%, 
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este în agricultură. Nu se poate neglija acest procentaj de forţă de muncă atât timp 
cât nu putem oferi alte variante de ocupare a forţei de muncă. Legea 166/2002 nu 
este bine cunoscută, nu doar ea, ci şi Ordonanaţa 108/2001 ale cărei prevederi sunt 
aplicabile din momentul apariţiei. Noi le transformăm în legii şi la majoritatea 
aducem modificări, dar, de multe ori prevederile din ordonanţe rămân cele care sunt 
aplicate şi după ce apar legile. 

După dezbateri se propune spre aprobare ca propunerea legislativă să fie 
amânată. Propunerea a fost respinsă cu 12 voturi contra. 

Este supusă votului, apoi, propunerea de respingere a acestui act normativ, 
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 9 voturi 
împotrivă.  

Se trece la punctul doi al ordinii de zi. 
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei � arată că pentru 

activitatea desfăşurată până acum, Comisia de agricultură a fost apreciată de 
conducerea Camerei Deputaţilor pentru seriozitatea  şi profesionalismul cu care a 
desfăşurat procesul de elaborare a legilor. Îşi exprimă nemulţumirea faţă de 
atitudinea conducerii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care nu 
acordă atenţia şi respectul cuvenite faţă de activitatea comisiei. Am tot respectul faţă 
de cei prezenţi la lucrările noastre, dar am cerut, potrivit Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, ca ministerul să fie reprezentat cel puţin la nivel de secretar de stat. 
Propun ca astăzi să purtăm dezbateri generale pe marginea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea 
de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen 
lung, privind masa lemnoasă urmând ca discuţia să pe fond să o facem în prezenţa 
secretarului de stat care cooronează acest domeniu. 

Domnul deputat Ludovic Mardari � propune amânarea dezbaterilor. 
Domnul deputat Sandor Tamaş � propune, de asemenea, amânarea 

dezbaterilor din partea grupului parlamentar al UDMR. 
Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor este aprobată cu 

majoritate de voturi. S-a înregistrat o abţinere.  
 
 

 
 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU   
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