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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 octombrie 2006
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25 şi 26 octombrie 2006.
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007 –
avizare - PL.x 752/2006;
2.Dezbaterea şi analiza proiectului Legii parteneriatului public – privat pentru
cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi
din unităţile de învăţământ agricol şi silvic – sesizare în fond, şedinţă comună cu
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – PL.x 409/2006;
3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea
unei baze de date pentru acestea – sesizare în fond – PL.x 731/2006.
Lucrările şedinţei din data de 24 octombrie 2006 au început la orele 1400 şi au
avut următoarea ordine de zi aprobată:
- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007.
Şedinţă a fost comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare
rurală din Senat. Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu Adrian,
Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica Romică, Dumitru Ion,
Dumitriu Dragoş-Petre. Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia,
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 absentat, motivat, domnul deputat dr. Atilla
Kelemen şi domnul deputat Ioan Hoban, aflaţi în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul senator Corneliu Pascu, preşedintele
Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului. Au participat
ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Flutur – Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale;
- domnul István Töke – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Marian Avram – preşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

- domnul Răsvan Ţâru – secretar general, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Ion Nădejde – director buget - finanţe, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Miron Moldovan – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
Domnul ministru Gheorghe Flutur a făcut o prezentare detaliată a bugetului
agriculturii pentru 2007. Au fost prezentate modificările survenite în formele de
sprijin în agricultură ca urmare a admiterii României în Uniunea Europeană.
În continuare, domnul Marian Avram, preşedintele Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a prezentat coordonatele
principale ale bugetului instituţiei pe care o conduce şi a subliniat acţiunile pe care
Autoritatea sanitară-veterinară le va derula în perioada următoare în vederea atingerii
standardelor cerute de integrarea în Uniunea Europeană, atât în ceea ce priveşte
eradicarea şi ţinerea sub control a bolilor la animale şi păsări, cât şi în ceea ce priveşte
siguranţa alimentară a populaţiei.
Au urmat dezbateri generale.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a apreciat utilitatea dezbaterii pe marginea
proiectelor de buget prezentate, precum şi prezenţa la aceasta a domnului ministru
Gheorghe Flutur şi a domnului preşedinte Marian Avram.
Consideră că dezbaterea trebuie să fie aprofundată, având în vedere momentul
deosebit de important al apropiatei integrări în Uniunea Europeană, care implică
modificări în modul de abordare a fundamentării bugetului, cât şi în maniera în care
se vor derula plăţile. Ceea ce a prezentat domnul ministru Flutur este foarte bine
precizat, dar este nevoie de o analiză atentă, care să dureze toată săptămâna, iar avizul
să se dea săptămâna viitoare.
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – are o seamă de observaţii în legătură cu
modul în care a fost elaborat actualul proiect de buget al agriculturii. Sunt culturi, cum
sunt cele de tutun, hamei, in sau cânepă cu importanţă pentru economia românească
dar cărora nu li se acordă atenţia necesară. Se pierd sectoare din producţia vegetală, la
grâu, porumb, plante oleaginoase fără ca acest fapt să dea de gândit factorilor
răspunzători. Acum 2 ani s-a discutat de o structură şi o finanţare a bugetului pe
modelul european şi vrea să ştie cât s-a realizat din ceea ce s-a stabilit atunci ?
Nu s-a vândut producţia obţinută, nu s-a putut sacrifica în teritoriu, nu s-au
rezolvat problemele pentru că nu s-au găsit mecanismele care să conducă la
verificarea potenţialului imens pe care-l are agricultura românească.
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Sunt unele cheltuieli care nu se justifică, aşa cum sunt subvenţiile la culturile de
soia, care sunt prea mari.
S-au promis despăgubiri pentru sacrificarea cabalinelor afectate de anemia
infecţioasă, dar acestea nu s-au decontat în teritoriu.
La grâu, preţul oferit pentru producţia din acest an este mult sub cheltuielile de
producţie, contribuind la falimentarea sau descurajarea producătorilor. Ministerul
trebuie să analizeze cu atenţie toate aceste disfuncţionalităţi şi să intervină cu
mecanismele care-i stau la dispoziţie pentru a stopa declinul agriculturii şi pentru a
valorifica imensul potenţial economic al acestui sector.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 octombrie 2006, începând cu
30
orele 9 . Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007 –
continuarea dezbaterilor - PL.x 752/2006.
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu Adrian, Tabără
Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu
Dragoş-Petre. Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, 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. La lucrări au participat domnii deputaţi Mate Andras Levente, care

l-a înlocuit pe domnul deputat dr. Atilla Kelemen, Ion Preda, care l-a înlocuit pe
domnul deputat Ionel Palăr şi domnul deputat Victor Horia Toma, care l-a
înlocuit pe domnul deputat Ioan Hoban, conform adreselor transmise de grupurile
parlamentare cărora le aparţin. Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Atilla
Kelemen şi domnul deputat Ioan Hoban, aflaţi în delegaţie externă.
Şedinţa a fost comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală.
Lucrările au fost conduse de domnul senator Corneliu Pascu, preşedintele
Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Flutur – Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale;
- domnul Marian Avram – preşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Răsvan Ţâru – secretar general, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Ion Nădejde – director buget finanţe, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Miron Moldovan – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
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S-a trecut la dezbaterea pe articole.
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul
întocmit de comisie.
Au fost votate, cu majoritate, amendamentele formulate de domnul deputat
Adrian Semcu şi de domnul senator Corneliu Pascu. Celelalte amendamente
formulate au fost respinse cu majoritate de voturi.
Astfel, un amendament formulat de domnul deputat Dragoş Dumitriu a fost
respins, cu majoritate de voturi, obţinând 1 vot pentru, iar amendamentul susţinut de
domnii deputaţi Dragoş Dumitriu, Nicolae Popa şi Mircia Giurgiu a fost respins cu
majoritate de voturi, obţinând doar 3 voturi pentru şi 16 voturi împotrivă.
Amendamentele formulate de deputaţii Grupului parlamentar al PSD au fost respinse
cu majoritate de voturi.
În ansamblu, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007 a fost votat cu
majoritate. S-au înregistrat 17 voturi pentru şi 2 abţineri, din totalul celor prezenţi în
sală în momentul votării.
Lucrările în şedinţă au fost continuate în ziua de 26 octombrie 2006, având
următoarea ordine de zi:
- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea
unei baze de date pentru acestea – sesizare în fond – PL.x 731/2006.
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu Adrian, Tabără
Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu
Dragoş-Petre. Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, 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 absentat, motivat, domnul deputat dr. Atilla Kelemen şi
domnul deputat Ioan Hoban, aflaţi în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, vicepreşedinte
al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi
constituirea unei baze de date pentru acestea – PL.x 731/2006.
După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât reluarea acestora într-o şedinţă
viitoare.
VICEPREŞDINTE,

SECRETAR,

Dr. Valeriu TABĂRĂ

Dragoş DUMITRIU
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