
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEIPARLAMENTUL ROMÂNIEIPARLAMENTUL ROMÂNIEIPARLAMENTUL ROMÂNIEI    
 
    

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 
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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei în perioada 02.09.2003-03.09.2003  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2 şi 3 septembrie 2003 
şi a avut următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 02.09.2003, ora 14,00 

 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.41/2003 pentru aprobarea 
suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate 
producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale (sesizare în fond � 
PL 434/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea 
realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional 
afectate de incendii (sesizare în fond � PL 445/2003) 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea 
agriculturii prin cupoane atribuite gratuit şi prin suspendarea 
impozitului pe terenul agricol (sesizare în fond � PL195/2003) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura  

     (sesizare în fond � PL215/2003) 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei 
     de urgenţă a Guvernului nr.42/2003 privind preluarea de către 
    Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului 
    provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern 
    acordat Societăţii Naţionale �Îmbunătăţiri funciare� � S.A.  
    (avizare � PL433/2003) 

 

 

 
Miercuri,03.09.2002, ora 9,30 

 
1. Analiza modului de aplicare, în anul 2003, a următoarelor acte 

normative: 
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- Legea nr.149/2003 
- Legea nr.381/2002 
- Legea nr.150/2003 
- Ordonanţa de urgenţă nr.72/2003 
2. Analiza situaţiei la cultura de floarea soarelui: producţia obţinută, 

desfacere, preţ de achiziţie 
3. Situaţia la zi a plăţii subvenţiilor şi primelor pe produs, precum şi a 

serviciilor sanitar-veterinare 
Lucrările şedinţei din data de 2 septembrie 2003 au început la orele 1400 

şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a 
supus aprobării următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.41/2003 pentru aprobarea 
suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate 
producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale (sesizare în fond � 
PL 434/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea 
realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional 
afectate de incendii (sesizare în fond � PL 445/2003) 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea 
agriculturii prin cupoane atribuite gratuit şi prin suspendarea 
impozitului pe terenul agricol (sesizare în fond � PL195/2003) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura  

     (sesizare în fond � PL215/2003) 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2003 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei 
statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul 
extern acordat Societăţii Naţionale �Îmbunătăţiri funciare� � S.A.  

      (avizare � PL433/2003) 
 
La lucrări au participat 31 deputaţi, a lipsit motivat domnul deputat 

Marian Ianculescu, aflat în delegaţie externă .  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.41/2003 pentru aprobarea suplimentării 
cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în 
caz de calamităţi naturale.  

După prezentarea expunerii de motive s-a hotărât ca dezbaterile pe 
marginea proiectului de lege respectiv să fie reluate în şedinţa următoare. 

Lucrările au fost reluate în şedinţă în data de 03.09.2003, începând cu 
orele 900 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei. 
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Au fost prezenţi 31 deputaţi, membri ai comisiei. A lipsit motivat 
domnul deputat Marian Ianculescu, aflat în delegaţie externă. 

La lucrări au participat ca invitaţi: 
- domnul Ilie Sîrbu � ministrul agriculturii 
- domnul Petre Daea � secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi mediului 
- domnul Miron Moldovan � director general în Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi mediului 
- domnul Adrian Rădulescu � preşedintele Ligii Asociaţiilor 

Producătorilor Agricoli din România 
- domnul Ştefan Trandafir � fermier 
- domnul Alexandru Mărginean � fermier 
- domnul Mihai Enedi � fermier 
- domnul Vasile Ţup � fermier 
- domnul Dumitru Marinescu � fermier 
- domnul Florea Popescu � fermier 
- domnul Ilie Dan � fermier 
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a mulţumit tuturor 

invitaţilor pentru că au acceptat să participe la această analiză, care nu este 
întâmplătoare, ci este o analiză prevăzută în programul de lucru al comisiei 
pentru agricultură, care şi-a propus să urmărească şi modul în care actele 
normative sunt aplicate şi, eventual, pe baza informaţiilor obţinute în urma unor 
astfel de analize să găsească împreună cu ceilalţi factori implicaţi, căile pentru 
îmbunătăţirea legislaţiei. 
 Pentru analiza de astăzi se propun următoarele pe ordinea de zi: 
  

1. Analiza modului de aplicare, în anul 2003, a următoarelor acte 
normative: 

- Legea nr.149/2003 
- Legea nr.381/2002 
- Legea nr.150/2003 
- Ordonanţa de urgenţă nr.72/2003 
2. Analiza situaţiei la cultura de floarea soarelui: producţia obţinută, 

desfacere, preţ de achiziţie 
3. Situaţia la zi a plăţii subvenţiilor şi primelor pe produs, precum şi a 

serviciilor sanitar-veterinare 
Având în vedere importanţa analizei, doreşte ca la sfârşitul şedinţei să 

avem un program în sensul celor amintite. 
Informează participanţii la şedinţă că legătura cu factorii răspunzători din 

Ministerul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului s-a realizat zilnic, ele nu au 
avut caracter sporadic. Cere participanţilor la dezbateri să se exprime concret, 
punctual, problemele să fie prezentate sincer, direct, pentru a nu lăsa loc la 
interpretări. 

Domnul Ilie Sârbu � ministrul agriculturii, mulţumeşte pentru cuvintele 
de apreciere cu privire la colaborarea care a existat între ministerul pe care-l 
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conduce şi comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor şi arată că 
împreună cu ceilalţi factori cu atribuţii în domeniu a încercat să rezolve 
problemele care au apărut în teritoriu şi la nivel naţional. 

Astăzi, când are un program extrem de încărcat, a ţinut să fie prezent la 
dezbaterile din comisie, tocmai din respect pentru modul în care a lucrat cu 
membrii Parlamentului. Multe dintre hotărârile ministerului au fost luate numai 
după consultarea membrilor comisiei. În continuare, domnul ministru Ilie Sârbu 
a prezentat stadiul derulării diferitelor programe ale Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului, arătând că în acest an în agricultură au fost multe 
greutăţi cauzate de condiţiile climatice, dar acestea nu pot fi judecate şi nu se 
poate interveni decât în limitele permise de bugetul de stat. 

Sunt multe situaţii care pot fi criticate, dar sunt şi multe chestiuni care au 
fost rezolvate. În această perioadă s-a încercat o ajutorare a celor mulţi, este 
vorba despre ajutorul de 2 milioane lei pentru un hectar care se acordă 
persoanelor fizice care au în proprietate şi exploatează terenuri arabile de până 
la 5 ha. Toate cheltuielile pe care le facem în acest moment sunt în limita a ceea 
ce poate oferi economia naţională şi bugetul agriculturii. 

Important este să utilizăm judicios aceste fonduri, iar discuţiile pe care le 
purtăm pe tema agriculturii să fie de folos acestui sector important al economiei 
româneşti. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea ordinii de zi. 
Domnul Adrian Rădulescu � preşedintele LAPAR mulţumeşte pentru 

invitaţia de a participa de dezbateri şi arată că relaţiile organizaţiei pe care o 
conduce cu Ministerul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului sunt bune. În 
legătură cu modul de aplicare a Legii 381/2002 arată că majoritatea unităţilor 
agricole sunt în stare de faliment. Nu există resursele financiare pentru 
începerea lucrărilor în anul agricol următor. Nu vor semăna în această toamnă 
fără o lege clară a asigurărilor. 

Societăţile de asigurare şi-au luat primele, încheie activitatea cu profit, 
iar agricultorii, care au încheiat asigurări nu pot relua producţia. Are o serie de 
propuneri pe care le prezintă în plenul şedinţei.  

Ţinând cont de situaţia concretă din agricultură � sectorul vegetal �
solicită decizii urgente pentru: 
 1. AMNISTIE FISCALĂ pentru toate domeniile către bugetul consolidat 
al statului, atât pentru cele existente cât şi pentru cele care se vor înregistra 
până la 31 decembrie 2003. 
 2. Începând cu 01.01.2004 exigibilitatea datoriilor către bugetul 
consolidat al statului să fie odată cu recolta, adică bianual şi în cotă procentuală 
din total producţie obţinută. Această cotă nu trebuie să fie mai mare de 3% în 
care să fie incluse toate taxele şi impozitele directe (mai puţin TVA) 
 3. Adoptarea de urgenţă a unei Ordonanţe de urgenţă pentru modificarea 
Legii nr.65/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, în 
sensul exceptării de la prevederile acestei legi a societăţilor comerciale cu 
obiect principal de activitate producţia agricolă vegetală (pondere în cifra de 
afaceri mai mare de 70%). 



 

 5 

Măsurile de mai sus vor contribui la încadrarea fermierilor în criteriile de 
eligibilitate ale băncilor comerciale. 

Fiind conştienţi că sumele financiare necesare agriculturii nu pot fi găsite 
în buget, vă solicităm sprijin pentru accentuarea creditelor de la băncile 
comerciale în condiţii normale de dobândă pentru a nu introduce distorsiuni în 
sectorul bugetar. 

Pentru aceasta solicită acordarea de garanţii guvernamentale în valoare 
de 150 de euro pentru fiecare hectar aflat în exploatare pentru exploataţii 
agricole înregistrate conform legii exploataţiilor agricole.   

În contrapartidă cu măsurile de mai sus solicită anularea oricărei alte 
forme de subvenţionare directă cu excepţia apei pentru irigaţii. 
 Subvenţiile directe au creat şi crează distorsiuni pe piaţa inputurilor 
datorită majorării preţurilor acestora aproximativ cu valoarea subvenţiei. 
 Banii respectivi au fost şi vor fi cheltuiţi fără a produce efecte benefice 
nici pe piaţa alimentelor şi nici în situaţia economică a fermierilor. 
 Creditele pe care le vom accesa ca urmare a măsurilor solicitate vor 
permite fermierilor să obţină discounturi importante de la furnizori. 
 Garanţia guvernamentală va permite negocierea cu băncile comerciale a 
unei dobânzi mai mici. 
 Plata impozitelor odată cu recolta va elimina majorările şi penalităţile. 
 Toate aceste efecte colaterale vor totaliza sume de zeci de ori mai mari 
decât orice subvenţii directe posibil de acordat, fără a se mai face cheltuieli 
bugetare. 
 Nu în ultimul rând, sursele bugetare care nu vor mai fi cheltuite vor 
acoperi o parte din neîncasările datorate amnistiei fiscale. 
 Eligibilitatea obţinută în urma măsurilor solicitate va permite fermierilor 
să atragă sursele financiare din programul SAPARD. Atragerea acestor sume 
va avea cel puţin două efecte directe şi anume: 
 - creşterea gradului de tehnologizare a fermierilor 
 - creşterea credibilităţii României în privinţa capacităţii de absorbire a 
fondurilor europene.  
 Domnul Ilie Dan � preşedintele Asociaţiei Agricole Ilfov � arată că 
Legea 381/2002 nu au făcut-o ei, agricultorii, dar în baza acesteia ei au 
semănat. S-au întâmplat atâtea necazuri, iar societăţile de asigurare nu şi-au 
îndeplinit obligaţiile asumate prin lege. 
 Nu s-au primit banii nici acum, iar mulţi fermieri sunt în faliment. 
 Dacă legea nu se respectă, nu mai semănăm in viitorul an. 
 Domnul Vasile Ţup � în Legea 381/2002 se prevede ca despăgubirile să 
meargă până la 70% din valoarea lucrărilor. 
 El a primit doar 4 milioane /ha, cu toate că a cheltuit 12 milioane pentru 
un hectar  

Domnul Petre Daea � secretar de stat în Ministerul agriculturii, pădurilor, 
apelor şi mediului � suntem într-o situaţie în care trebuie să găsim soluţii 
operând cu un act pe care îl avem la îndemână. 



 

 6 

Legea nr.381/2002 este operabilă, dar, pe baza observaţiilor pe care le-
am făcut în cursul aplicării ei, va trebui îmbunătăţită. În martie acest an, am 
prezentat situaţia din agricultură, socotind că este obligatoriu să intervenim 
pentru că suprafeţe importante au fost compromise de geruri. Prin Hotărârea de 
guvern din 4 aprilie au fost alocaţi 800 miliarde pentru sprijinul agricultorilor 
afectaţi de calamităţi. S-au prevăzut sume pentru despăgubiri. N-am ştiut atunci 
că România trebuie să plătească atât de mult pentru calamităţi. 

S-au luat în calcul, în primul rând, judeţele cele mai afectate. Aceleaşi 
condiţii grele au fost în toată ţara. 

Este extrem de greu să determini pentru fiecare în parte un nivel de 
susţinere. 

Este dificil şi de declarat o stare de calamitate. În acest an, au fost unităţi 
care, chiar în condiţiile cunoscute, au obţinut producţii de 4000 � 5000 kg/ha, 
la grâu, iar aceasta ne determină să ne gândim care sunt factorii care au condus 
la producţii mici ? 

Diferitele forme de susţinere trebuie foarte bine analizate, pentru că nici 
bugetul nu poate suporta prea mult. 

Este nevoie să ne gândim la modificarea Legii nr.381/2002 pentru a o 
face cât mai funcţională. 

În continuare, domnii deputaţi Marinache Vişinescu, Zoltan Kovacs, 
Ludovic Mardari, Petre Posea, Sergius Sbârcea au adresat întrebări şi au 
prezentat aspecte, concrete din judeţele pe care le reprezintă. 

Domnul Petre Daea � secretar de stat în Ministerul agriculturii, pădurilor, 
apelor şi mediului a informat că ministerul a asigurat 20% din valoarea 
poliţelor de asigurare, în buget fiind repartizat 151,8 mld. lei 

Pentru perdelele de protecţie, Ministerul agriculturii, pădurilor, apelor şi 
mediului are un program de perspectivă, care include înfiinţarea de pepiniere 
pentru asigurarea puieţilor, din care circa 1 milion de puieţi vor fi oferiţi 
populaţiei. Sunt deja solicitări de 100.000 de puieţi pentru judeţul Dolj, de 
asemenea, în Constanţa se vor amenaja 4650 ha de perdele de protecţie. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � vicepreşedinte al comisiei � arată că 
pe problematica pusă în dezbatere ar fi multe de discutat. 

Apreciază că includerea în buget a sumei de 151,8 miliarde lei este un 
început. 

Arată că într-o activitate de peste 37 de ani nu a mai întâlnit fenomene ca 
acum. Va trebui ca, din aproape în aproape să analizăm fiecare caz. 

Trebuie gândit foarte bine cum facem legea şi mai funcţională şi cum 
putem beneficia de prevederile ei. Apreciază că Legea nr.381/2002 nu a fost 
dimensionată la nivelul fenomenelor înregistrate în perioada 2002 � 2003, iar 
legea trebuie reanalizată. Să revenim şi să se facă propuneri şi la nivelul 
comisiei, să poată fi revizuită. În acelaşi timp, trebuie să se ţină cont şi de 
posibilităţile financiare ale bugetului de stat. 

În continuare atrage atenţia că, dacă nu se acordă de către procesatori un 
preţ corect pentru sămânţa de floarea soarelui, agricultura va pierde venituri de 
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aproximativ 3.000 de miliarde de lei, şi îndeamnă la luciditate pentru o 
direcţionare corectă a fondurilor. 

Domnul deputat Octavian Sadici � arată că problemele de azi se pot 
rezolva cu ajutorul legii pieţelor, care este o lege bună, dar nu funcţionează. În 
prezent, producătorul agricol trăieşte cu adevărat o dramă, la fel şi 
consumatorul, singurii care au câştig sunt procesatorii, care dispun de fondurile 
necesare pentru a-şi impune punctele de vedere. Singura modalitate de a găsi o 
rezolvare este aplicarea Legii pieţelor produselor agricole. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � a subliniat încă o dată utilitatea dezbaterii 
din comisie şi anunţă că astfel de analize în legătură cu modul în care se aplică 
legile în teritoriu vor continua, pentru a cunoaşte realităţile şi, pe baza acestora 
să poată găsi, împreună cu factorii implicaţi, soluţiile cele mai bune pentru 
îmbunătăţirea actelor normative şi a activităţii din agricultură, în ansamblul ei.  

 
 
 

      
 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA                    Alexandru PEREŞ   
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