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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 11 şi  12  aprilie  2006 
  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11 şi 12 aprilie 2006, având 
următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 11.04.2006, orele 1400

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul proprietăţii – (avizare, PL.X 219/ 2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la 
importul în România a unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea 
Europeană – (avizare, PL.X 233/ 2006); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie – (sesizare în fond, Pl-x 
197/2006); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(retrimitere pentru raport suplimentar – PLx 271/2005); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.40 din 
Legea nr.26/1996 – Codul Silvic (retrimitere pentru raport suplimentar – Plx 
273/2005);  

6. Alegerea unui secretar al comisiei. 
Miercuri, 12.04.2006, orele 930

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic şi a 
vânătorii - (sesizare în fond, reluarea votului la unele articole în vederea corelării 
reglementărilor şi eliminării aspectelor contradictorii, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare, PL.X 
27/2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 – 
(sesizare în fond, comună cu Comisia juridică, PL.x 26/2006); 

3. Analiza din domeniul mecanizării agriculturii. 
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Şedinţa din data de 11.04.2006 a început la orele 1400 şi a fost condusă de 
domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Atilla Kelemen, Semcu 
Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica Romică, 
Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre. Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, 
Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, 
Miroşeanu Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Vasile Lupu - secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Teodor Nicolescu – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor; 
- domnul Dinu Toma – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Andrei Gyemont – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dănuţ Iacob -  director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Atilla Blenesi – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul proprietăţii – (avizare, PL.X 219/ 2006). 

Domnul Teodor Nicolescu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor  a prezentat expunerea de motive, precizând că în teritoriu 
s-a constatat că există probleme în aplicarea legii. De aceea se impune eliminarea 
tergiversării notificărilor şi a soluţionării dosarelor depuse de către persoanele 
îndreptăţite, dar şi aplicarea unor sancţiuni mai aspre. În prezenta ordonanţă sunt 
prevăzute măsuri care au în vedere creşterea transparenţei în procesul de 
retrocedare prin obligarea primarilor să afişeze lunar stadiul aplicării acestor legi şi 
să responsabilizeze membrii comisiilor de aplicare a legilor fondului funciar  prin 
aplicarea de amenzi în caz de tergiversare sau de împiedicare a reconstituirii. 

S-a trecut la dezbateri generale.  
După finalizarea dezbaterilor generale s-a supus la vot propunerea de aviz 

favorabil. 
Propunerea a fost votată cu majoritate.  
S-au înregistrat  9 voturi împotrivă.  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2006 privind instituirea unui contingent 
tarifar la importul în România a unor sortimente de carne de pasăre originare din 
Uniunea Europeană – (avizare, PL.X 233/ 2006). 
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Domnul Andrei Gyemont, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea 

şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie – (sesizare în fond, Pl-x 
197/2006). 

S-a propus respingerea proiectului de act normativ. Propunerea a fost votată 
cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 9 voturi împotrivă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. (retrimitere pentru raport suplimentar – PLx 271/2005). 

S-a propus întocmirea unui raport suplimentar favorabil. Propunerea a fost 
votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
art.40 din Legea nr.26/1996 – Codul Silvic (retrimitere pentru raport suplimentar 
– Plx 273/2005). 

S-a propus întocmirea unui raport suplimentar favorabil. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

În finalul şedinţei, domnul deputat dr. Atilla Kelemen a informat membrii 
comisiei că din partea Grupului Parlamentar al P.R.M. s-a primit o adresă prin care 
se solicită aprobarea pentru înlocuirea domnului deputat Puzdrea Dumitru, ales pe 
listele P.R.M., din funcţia de secretar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice, funcţie ce revine conform  algoritmului 
politic Grupului Parlamentar al P.R.M., cu domnul deputat Dragoş Petre Dumitriu, 
membru în comisie. 

Supusă la vot, propunerea de înlocuire a domnului deputat Puzdrea Dumitru 
cu domnul deputat Dragoş Petre Dumitriu a fost aprobată în unanimitate. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 12.04.2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii protecţiei fondului cinegetic şi a 
vânătorii - (sesizare în fond, reluarea votului la unele articole în vederea corelării 
reglementărilor şi eliminării aspectelor contradictorii, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare, PL.X 
27/2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 – 
(sesizare în fond, comună cu Comisia juridică, PL.x 26/2006). 

3. Analiza situaţiei din domeniul mecanizării agriculturii.  
Au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei: Atilla 

Kelemen, Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Georgescu Filip,   
Ionescu Daniel,  Mocanu Vasile, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan 
Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. Au absentat domnii 
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deputaţi: Puzdrea Dumitru, Andreica Romică, Dumitriu Dragoş Petre, Dumitru Ion, 
Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Man Mircea, 
Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion.  

 Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. Ca invitaţi au participat: 

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

- domnul Viorel Marinescu – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Daniel Dicu - şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele de şedinţă, constatând lipsa 
cvorumului necesar, a propus amânarea dezbaterilor la primele două puncte din 
ordinea de zi, urmând ca lucrările în şedinţă să fie reluate în aceeaşi zi, la orele 1130 
pe problematica situaţiei din domeniul mecanizării agriculturii. 

Lucrările au fost reluate la orele 1130 având pe ordinea de zi următorul punct: 
- Analiza din domeniul mecanizării agriculturii. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dan Bălan – director general, S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A.; 
- domnul Toader Dumitrache – director general adjunct, S.C. MECANICA 

CEAHLĂU S.A.;  
- domnul Dionisie Pitiş – director comercial, S.C. TRACTORUL – UTB 

BRAŞOV; 
- domnul Doru Samarineanu – consilier al directorului general al S.C. MAT 

S.A. CRAIOVA.   
Domnul  ing. Toader Dumitrache, în calitate de vicepreşedinte al Colegiului 

Director al Asociaţiei Constructorilor de Tractoare şi Maşini Agricole din România 
a prezentat o informare în legătură cu principalele probleme care afectează 
funcţionarea corespunzătoare a pieţei tractoarelor şi maşinilor agricole.  

Principalele aspecte semnalate de factorii implicaţi în acest sector se referă la 
creşterea dependenţei cumpărării de tractoare şi maşini agricole de sprijinul acordat 
de stat fermierilor, ca o consecinţă a lipsei de competitivitate a agriculturii, absenţa 
unei strategii naţionale coerente şi compatibilă cu practicile europene pentru 
sprijinirea de către stat a agriculturilor pentru achiziţionarea de maşini agricole şi 
tractoare. S-a subliniat, de asemenea, că volumul creditelor contractate de fermieri 
pentru achiziţiile de tehnică agricolă este încă redus, iar în teritoriu nu există 
capacitatea necesară nici pentru cunoaşterea facilităţilor oferite prin programele 
derulate şi nici pentru întocmirea proiectelor de accesare a programelor de asistenţă 
financiară.  

Producătorii de tehnică agricolă solicită reglementarea urgentă a regimului 
importurilor de tehnică agricolă second hand la preţuri reduse, cu implicaţii 
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serioase pe piaţa utilajelor, precum şi înfiinţarea registrului pentru tractoare şi 
maşini agricole. 

Având în vedere complexitatea şi importanţa problematicii din sectorul 
mecanizării agriculturii româneşti, aflată în strânsă legătură cu situaţia existentă în 
întregul sector agricol, solicită luarea în considerare a tuturor aspectelor semnalate 
şi împreună cu factorii implicaţi stabilirea măsurilor care se impun pentru o mai 
bună pregătire a agriculturii româneşti în procesul integrării europene.  

În continuare s-a trecut la dezbateri. 
Domnul deputat Dragoş Dumitriu – Solicită ca în viitor să se insiste în mai 

mare măsură pe aplicarea prevederilor Legii concurenţei. 
În zilele următoare va participa la o analiză mai extinsă cu reprezentanţii 

producătorilor de tehnică agricolă, la Braşov. Consideră că este necesară garantarea 
dobânzilor la credite. Nu sunt prezenţi la această dezbaterea şi alţi factori implicaţi 
în acest domeniu. 

Domnul deputat Constantin Tămagă – S-au căutat soluţii pentru ca tehnica 
agricolă românească să devină competitivă şi s-au înregistrat progrese importante. 
Raportul preţ-calitate este favorabil. Consideră că majorarea preţului la utilajele 
agricole din producţia internă în cazurile când statul a subvenţionat o parte din 
preţurile maşinilor agricole nu este o practică sănătoasă, şi nu ajută producătorii 
agricoli.  

De aceea, trebuie găsită o formulă pentru asigurarea stabilităţii preţurilor, 
pentru că în acest caz nu producătorul agricol a fost subvenţionat, ci producătorul 
de maşini şi utilaje agricole. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – Cunoaşte foarte bine situaţia din domeniu 
şi mai ales pe cea de la Ceahlăul S.A. din Piatra Neamţ. Fiecare guvern are  politica 
sa în acest domeniu, iar în acest moment totul depinde de cum se va derula 
Programul Fermierul. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – Reprezentanţii producătorilor de maşini 
agricole au cerut această întâlnire pentru că vor sprijin din partea Guvernului. În 
acest moment, piaţa maşinilor agricole este ca şi inexistentă. 

S-au realizat lucruri importante, dar trebuie să se ţină cont de faptul că fără 
mecanizare nu se poate realiza o agricultură modernă.  

Toate problemele să se reţină şi să li se găsească rezolvarea. S-au făcut 
eforturi deosebite din punct de vedere financiar, încât maşinile româneşti sunt 
compatibile cu ceea ce se află pe piaţa mondială.  

Trebuie găsite soluţii pentru utilizarea eficientă a fondurilor bugetare, pentru 
că micii fermieri nu pot accesa fondurile.  

Domnul deputat Nicolae Popa – Problemele apărute în producţia internă de 
maşini agricole sunt mai vechi. Trebuie căutate forme noi pentru promovarea 
producţiei interne în condiţiile liberei concurenţe. Să fie analizată posibilitatea 
înfiinţării societăţilor de leasing în domeniu, de exemplu. Trebuie găsite şi alte 
forme pentru o mai uşoară accesare a fondurilor SAPARD, printr-un sistem de 
informare mai eficient şi prin societăţi de consultanţă. 
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Domnul deputat Valeriu Tabără – Trebuie luate în discuţie şi alte aspecte 
cum sunt cele legate de consumurile de carburanţi, de reducerea costurilor 
lucrărilor agricole pe hectar şi altele. Analiza trebuie extinsă pentru că este nevoie 
de mecanizare într-o agricultură modernă şi eficientă, aflată în competiţie. 

Domnul deputat Ionel Palăr – Este bine că analiza nu a fost politizată şi s-a 
mers pe o abordare pragmatică  şi foarte realistă. Să se aibă în vedere diversificarea 
producerii de tehnică agricolă şi să se apeleze la o politică mai agresivă în 
domeniul marketingului. 

Domnul deputat Dumitru Pardău – Trebuie văzut dacă importurile de tehnică 
agricolă sunt în creştere şi care sunt cauzele.  

Să se aibă în vedere aspectele legate de consumuri, preţ, reclamă, marketing. 
Să se caute şi pătrunderea pe pieţele externe a produselor româneşti de 

tehnică agricolă. De asemenea, să se analizeze cu mare atenţie aspectele legate de 
retehnologizare.  

Domnul deputat Daniel Ionescu – Constată slaba aderenţă a Programului 
Fermierul, precum şi gradul scăzut de accesare a fondurilor SAPARD. 

Este anormal ca România să intre în Europa cu un grad nesatisfăcător  de 
mecanizare a agriculturii. Propune să se facă o analiză şi mai aprofundată a acestui 
domeniu, pentru că  orice import de tehnică agricolă înseamnă şi import de şomaj. 
Este nevoie de voinţă politică pentru a rezolva situaţiile destul de complexe din 
agricultură, acumulate într-o perioadă în care nu s-a manifestat interesul necesar.  

Domnul deputat Liviu Timar – Statul nu a intervenit suficient să 
subvenţioneze utilajele agricole. Multe unităţi care produceau maşini agricole au 
dificultăţi, pentru că nu au avut capacitatea să se adapteze. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – Este implicat direct în producţia 
agricolă şi apreciază că agricultura românească  este marcată de neajunsuri grave. 
S-a practicat o politică a preţurilor necorespunzătoare. 

Toate observaţiile şi concluziile rezultate din analiza de astăzi vor fi în 
atenţia factorilor responsabili. Este necesară simplificarea procedurilor de accesare 
a fondurilor, pentru că agricultura duce lipsă de bani. De asemenea, este nevoie de 
mai multă claritate în domeniul legislativ. În domeniul producţiei de maşini 
agricole se duce o adevărată luptă, iar managementul în domeniu trebuie să fie mai 
agresiv şi mai inventiv, pentru că este nevoie de modalităţi noi şi diversificate de 
promovare. Importanţa reglării problemelor din agricultură este dată de procentul 
destul de mare, de aproximativ 50%, al celor care depind de acest sector.  
 
         PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN       Ioan MUNTEANU 
            


