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 8 noiembrie  2007 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 6, 7 
şi 8 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 de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice  (avizare; PL.x 716/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de 
mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra 
mediului (avizare; PL.x 717/2007). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea 
animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (raport; 
Pl.x 603/2007). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind organizarea 
şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; PL.x 
666/2007). 

 Lucrările şedinţei din data de 5 noiembrie 2007 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  
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- 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. 

Lucrările s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru 
agricultură, industrie alimentară şi silvicultură din Senat şi au fost 
conduse, alternativ, de către domnul senator Corneliu Pascu şi domnul 
deputat Adrian Emanuil Semcu. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dacian Cioloş – Ministrul Agriculturii; 
- domnul Varujan Vosganian – Ministrul Economiei şi 

Finanţelor; 
- doamna Doina Dascălu – secretar de stat, Ministerul 

Economiei şi Finanţelor; 
- 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. 
În deschiderea lucrărilor, domnul Dacian Cioloş, ministrul 

agriculturii, a prezentat o informare cu privire la modificările pe care 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale intenţionează să le facă 
pentru ca bugetul agriculturii să ajungă la procentul de 2,85% din PIB. 
Astfel, principalele amendamente la proiectul de buget pe anul 2008 
propuse a fi dezbătute au fost următoarele: 

- Plăţi naţionale directe complementare în zootehnie: +210,7 
milioane lei.  

Plafonul maximal de susţinere a plăţilor naţionale directe 
complementare în zootehnie în anul 2007 este de 231.086.000 euro, 
conform Tratatului de aderare. Pentru anul 2008 este permisă o creştere 
cu 5% faţă de plafonul acceptat pentru anul 2007, respectiv în limita 
sumei de 242.640.300 euro, din care 179.041.800 euro pentru specia 
bovină şi respectiv 63.598.500 euro pentru speciile ovine şi caprine. 
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In propunerea de buget pe anul 2008 este cuprinsă suma de 600 
milioane lei rezultând astfel un necesar suplimentar de 210,7 milioane 
lei. 

- Ajutoare de stat acordate in zootehnie in conformitate cu O.U.G 
nr.123/2006:   +230,0 milioane lei. 

Pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 (speciile bovine-
lapte, bovine-abatorizare, porcine, păsări, ovine, albine), suma alocată 
în proiectul de buget pe anul 2008 este de 500 milioane lei, sumă ce 
acoperă necesarul pe primele 9 luni ale anului. Necesarul anual pentru 
această formă de sprijin este de cca. 730 milioane lei, în această sumă 
incluzându-se şi ajutorul financiar pentru ouă (cca.30 milioane lei). 

In consecinţă necesarul suplimentar faţă de proiectul de buget 
este 230 milioane lei. 

- Schema de plăţi directe pe suprafaţă în anul 2008: +260,9 
milioane lei. 

In fundamentarea proiectului de buget pe anul 2008 s-a avut în 
vedere ca plăţile naţionale complementare pe suprafaţă să fie 34,42 
euro/ha, efortul financiar ridicându-se la cca. 219,6 milioane euro. 
Conform Tratatului de aderare, plafonul maxim posibil a fi alocat este 
de 47,0 euro/ha ceea ce presupune un efort financiar de 297,7 milioane 
euro, respectiv un plus de  260,9 milioane lei. 

- Investiţii in agricultura conform Legii nr.231/2005:  +270,0 
milioane lei. 

Suma este destinată finanţării unei scheme de ajutor privind  
stimularea dezvoltării investiţiilor în agricultură prin acordarea de 
granturi calculate ca procent din volumul creditului acordat 
beneficiarilor de credite astfel: 

- achiziţionarea de tractoare agricole noi 50%; 
      -  achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole 25%;  
Prin această formă de sprijin se permite achiziţionarea a cca.  

4.200  tractoare agricole de capacităţi cuprinse între 130-140 CP, 
respectiv şi până la 65 CP, precum şi a unui număr de 4.200 seturi de 
maşini agricole ce lucrează în agregat cu aceste tractoare. 
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- Ajutoare de stat acordate proprietarilor de bovine ce deţin 1-2 
capete, precum şi înfiinţarea în comune a cca. 2.000 de centre de 
sacrificare a porcinelor: +220 milioane lei.  

Pentru deţinătorii de bovine (1 până la 2 capete), ajutorul constă 
în subvenţionarea instalaţiilor de muls, a tancurilor de răcire a laptelui, 
modernizarea adăposturilor precum şi în achiziţionarea materialului 
biologic de prăsilă. 

În vederea respectării normelor europene privind sacrificarea 
porcinelor din gospodăriile populaţiei pentru consumul propriu, se 
propune înfiinţarea a cca. 2.000 de puncte de sacrificare comunale.  

- Susţinerea financiară a sectorului de cercetare: +77,351 
milioane lei. 

Susţinerea sectorului de cercetare prin finanţarea în conformitate 
cu Legea cercetării nr.290/2004 prin finanţarea unor lucrări de 
modernizare a fermelor vegetale şi zootehnice, precum şi a dotării cu 
aparatură de laborator din institutele de cercetări din subordinea 
M.A.D.R. 

- Sprijin financiar acordat producătorilor agricoli pentru sectorul 
de îmbunătăţiri funciare: +12,2 milioane lei. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2006, se acordă un sprijin financiar producătorilor 
pentru sectorul de îmbunătăţiri funciare vizând:  

 menţinerea în funcţiune prin realizarea lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora; 

 executarea lucrărilor de aducere în stare de funcţiune a 
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul 
teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi 
aflate în proprietatea sau folosinţa acestora; 

 executarea lucrărilor de aducere în funcţiune de către 
ANIF a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în 
cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 
şi care nu au fost preluate de acestea în administrare din 
cauza stării de degradare a acestora; 

 modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea ANIF şi 
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situate în cadrul teritoriilor organizaţiilor de îmbunătăţiri 
funciare;  

 plata către furnizorii de energie electrică a costului 
energiei electrice de pompare a apei prin punctele de 
livrare a apei pentru irigarea culturilor agricole înfiinţate 
pe teritoriul organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare; 

 asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare. 

Total: 1.281.151 mii lei, ce va duce la un buget consolidat de 
12.540.000 mii lei, reprezentând 2,85% din PIB.  

După prezentarea realizată de domnul ministru Dacian Cioloş au 
urmat dezbateri. 

Domnul senator Corneliu Pascu – a cerut grupurilor parlamentare 
să-şi exprime poziţia în legătură cu propunerile prezentate de minister.  

Au luat cuvântul domnii senatori Sever Şter, Petre Daea, Ilie 
Sârbu, Corneliu Pascu, Constantin Dumitru care au apreciat că 
suplimentarea fondurilor pentru bugetul agriculturii pentru anul 2008 
va avea darul de a îmbunătăţi activitatea  în domeniu, şi au subliniat o 
mai mare receptivitate a reprezentanţilor Guvernului faţă de 
amendamentele formulate în comisii, pentru că acestea reflectă în mare 
măsură cerinţele concrete ale domeniilor ce ţin de agricultură şi 
dezvoltare rurală. 

Domnul Varujan Vosganian, Ministrul Economiei şi Finanţelor – 
a arătat că înţelege interesul imens manifestat de membrii comisiilor de 
agricultură, dar, ca ministru al finanţelor trebuie să asigure un raport 
optim între dorinţele parlamentarilor şi posibilităţile concrete ale 
economiei româneşti la această dată. 

A considerat justă dorinţa ca bugetul agriculturii să ajungă la 3% 
din PIB şi i-a informat pe membrii celor două comisii că dacă se ia în 
considerare şi bugetul repartizat A.N.S.V.S.A., atunci, pe întregul 
domeniu al agriculturii se va aloca un procent de 3% din PIB. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a semnalat că nu sunt 
acoperite în buget anumite domenii. A apreciat faptul că alocaţia 
bugetară a crescut dar consideră că un buget construit pe principiile din 
anii trecuţi nu poate avea efectele beneficie aşteptate. A anunţat că se 
va abţine de la a vota bugetul pentru anul 2008. 
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Domnul deputat Vasile Mocanu – a apreciat că dezbaterile din 
comisiile de agricultură au determinat Guvernul să suplimenteze 
sumele alocate agriculturii. A declarat că este îngrijorat că propunerile 
cu care s-a prezentat M.A.D.R. nu prezintă garanţia că vor fi şi 
concretizate, pentru că nu poartă nici o semnătură şi au un aer de 
generalitate. Grupul PSD nu doreşte forţarea mâinii actualei puteri, dar 
doreşte rezolvarea problemelor apărute în agricultura românească. 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării proiectul Legii 
bugetului pe anul 2008, care a fost aprobat cu majoritate. S-au 
înregistrat 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 noiembrie 2007, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; PL.x 
666/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,  aflat în 
delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii  

şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Dumitru Simionescu – vicepreşedinte, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Csutak Laslo – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Elena Roman – consilier juridic, Ministerul 

Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 

Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din 
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domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL.x 
666/2007). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 noiembrie 2007, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (continuarea 
dezbaterilor; PL.x 666/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,  aflat în 
delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii  

şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Elena Roman – consilier juridic, Ministerul 

Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 

Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 
Au continuat dezbaterile asupra Proiectului de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL.x 
666/2007). 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 8 noiembrie 2007, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

 - Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (continuarea 
dezbaterilor;  PL.x 666/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,  aflat în 
delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii  

şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Elena Roman – consilier juridic, Ministerul 

Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

Au continuat dezbaterile asupra Proiectului de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL.x 
666/2007). 

 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Dr.Valeriu Tabără        Vasile Mocanu  
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