
PARLAMENTUL ROMÂNIEI   
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                      Bucureşti,   07.11.2005  
                      Nr.24/489 

 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 31.10.2005  

şi 01 - 03.11.2005   
 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
31.10.2005 şi 01-03.11.2005, având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 
(PLX – 497/2005);  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
(PLX 271/2005 - sesizare în fond);  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997  
(PLX 467/2005 – sesizare în fond) 
 4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la 
Legea fondului funciar nr.18/1991  
(PLX – 358/2005 – pentru raport suplimentar) 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003  
(PLX 272/2005 – pentru raport suplimentar) 

Şedinţa din data de 31 octombrie 2005 a început la orele 1400 şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

-  Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 
(PLX – 497/2005). 

Au fost prezenţi 24 deputaţi, membri ai comisiei. A absentat domnul deputat 
Valeriu Tabără, aflat în delegaţie externă. Şedinţa a fost condusă de domnul deputat 
dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. Lucrările s-au desfăşurat în comun cu 
Comisia de agricultură, industrie alimentară şi silvicultură din Senat. 

 Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gheorghe Flutur – Ministrul  Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

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

Dezvoltării Rurale;  
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- domnul Mugur Crăciun – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale;  

- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Miron Moldovan – director general, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dumitru Cosmescu – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Ciprian Pahonţu – director general, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  

  - domnul Ion Agafiţei – Preşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

 -  Răzvan Ţâru, secretar general, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor; 

- doamna Alina Toma – consilier, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor; 

- doamna Doina Dascălu – secretar general, Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Moise Popescu – director, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Daniela Macarie – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 
Domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele şedinţei a precizat că 

lucrările şedinţei comune se vor axa pe dezbaterea amendamentelor formulate până 
acum la Legea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
pe anul 2006. 

Domnul Senator Petre Daea – a arătat că nu înţelege de ce Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a primit doar atâţia bani. Creşterea reală 
pe care bugetul o înregistrează este de doar 7,2 procente şi a putut constata că banii 
pentru Programul Fermierul  nu sunt bani alocaţi, ci sunt bani împrumutaţi. Este 
pentru prima dată când Ministerul Finanţelor Publice se deroghează de o sarcină 
printr-un împrumut. 

Din ce capitol se alimentează Programul „Fermierul” ? Această judecată 
simplă a lucrurilor se face nu pentru a proiecta o presiune, ci pentru a demonstra că 
bugetul poate fi mai mare, dar nicidecum mai mic. 

Domnul Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii – a explicat că se merge pe un 
alt concept, iar la investiţii şi la producţia pentru agricultură vom avea noi forme de 
sprijin. Se va schimba şi sistemul de asigurări din agricultură. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – este al 5-lea buget la a cărui aprobare 
participă şi fiecare Guvern aflat la putere îşi are filosofia sa. Avem obligaţia să 
analizăm şi să dezbatem amănunţit fiecare amendament. Agricultura merita mai 
mult. 

Trebuie explicat de ce se procedează în acest fel la subvenţii. Dacă domnul 
ministru Flutur ne spune clar că nu se poate, să ne spună. Nu are rost să pierdem 
timpul să ni se spună clar că nu sunt bani, şi ne lămurim. 

Întreabă de ce anul acesta nu s-a mai procedat ca în anii anteriori când se 
prezenta bugetul defalcat pe toate poziţiile. 
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Domnul deputat Ioan Munteanu – este nemulţumit de modul în care sunt 
tratate intervenţiile sale şi ale colegilor săi din opoziţie, precum şi amendamentele 
formulate de aceştia. Precizează că dacă s-ar retrage de la lucrări, şedinţa ar rămâne 
fără cvorum şi atunci toată dezbaterea ar rămâne fără finalitate. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării proiectul Legii bugetului pe 
anul 2006. 

Proiectul de lege a fost votat cu majoritate de voturi. S-au  înregistrat 11 
voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului 
pe anul 2006 al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  Siguranţa 
Alimentelor. 

Proiectul de  lege a fost votat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 9 voturi 
împotrivă. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 01.11.2005, începând cu orele 
930 cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
(PLX 271/2005 - sesizare în fond);  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997 (PLX 467/2005 – sesizare în fond) 
 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la 
Legea fondului funciar nr.18/1991 (PLX – 358/2005 – pentru raport suplimentar) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003 (PLX 272/2005 – pentru raport 
suplimentar). 
 A Au fost prezenţi 24 deputaţi, membri ai comisiei. A absentat domnul 
deputat Valeriu Tabără, aflat în delegaţie externă. Lucrările au fost conduse de 
domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Au urmat dezbateri generale. S-a hotărât ca dezbaterile să fie reluate într-o 
şedinţă viitoare. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 02.11.2005, începând  cu orele 
930, având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Au fost prezenţi 24 deputaţi, membri ai comisiei. A absentat domnul deputat 
Valeriu Tabără, aflat în delegaţie externă. Lucrările au fost conduse de domnul 
deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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În timpul dezbaterilor s-a hotărât ca pentru clarificarea problemelor apărute să 
se aştepte o poziţie clară din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 03.11.2005, începând cu orele 
930, având următoarea ordine de zi: 

 - Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997 (PLX 467/2005 – sesizare în fond) 
 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la 
Legea fondului funciar nr.18/1991 (PLX – 358/2005 – pentru raport suplimentar) 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.98/2003.  

Au fost prezenţi 24 deputaţi, membri ai comisiei. A absentat domnul deputat 
Valeriu Tabără, aflat în delegaţie externă. Lucrările au fost conduse de domnul 
deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 
anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991. 

S-a hotărât amânarea dezbaterilor pentru a se prezenta un punct de vedere 
oficial în legătură cu costurile aplicării prevederilor în formularea prezentată în 
textul proiectului de lege.  

 
 

 

 PREŞEDINTE,                  SECRETAR, 

 Dr. Atilla KELEMEN       Ioan MUNTEANU 
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