
PARLAMENTUL ROMÂNIEI   
  
  

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, 
industrie alimentarã ºi servicii  specifice 

       Bucureºti, 28.12.2004  
       Nr.24/470 

 
 
 

PROCES VERBAL 
al ºedinþei Comisiei din ziua de 27 decembrie 2004 

 
 

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi 
servicii specifice a Camerei Deputaþilor ºi Comisia pentru  agriculturã, 
industrie alimentarã ºi silviculturã a Senatului, întrunite în ziua de 27 
decembrie 2004 în ºedinþã comunã, au procedat, în conformitate cu art.72 
alin.2 din Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi 
Senatului, la audierea domnului Gheorghe Flutur, candidat la funcþia de 
ministru al agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale. 

Lucrãrile ºedinþei comune au fost conduse de domnul deputat 
Attila Kelemen, preºedintele Comisiei pentru agriculturã, silviculturã, 
industrie alimentarã ºi servicii specifice  a Camerei Deputaþilor. 

Au fost prezenþi 26 deputaþi, membri ai comisiei. 
În deschiderea ºedinþei, domnul deputat Attila Kelemen a 

prezentat ordinea de zi ºi a invitat pe domnul senator Gheorghe Flutur, 
candidat desemnat pentru  postul de ministru al agriculturii, sã prezinte  în 
plenul celor douã comisii datele principale din activitatea sa, precum ºi 
coordonatele de bazã ale programului de guvernare. 

Domnul senator Gheorghe Flutur – a prezentat aspectele 
importante din activitatea pe care a desfãºurat-o pânã în prezent ºi a insistat 
pe responsabilitãþile pe care le-a avut în calitatea de senator ºi de membru 
al comisiei pentru  agriculturã a Senatului României, unde a iniþiat ºi a 
susþinut o serie de proiecte de legi care sã contribuie la modernizarea ºi 
eficientizarea agriculturii României. 

În programul pe care îl propune spre aprobare un loc central îl 
ocupã reforma funciarã, cu accent pe consolidarea proprietãþii private în 
România. Cu sprijinul Parlamentului va încerca finalizarea retrocedãrii 
proprietãþilor. Sunt în momentul de faþã peste 2,5 milioane de procese pe 
rol, iar instanþele de judecatã nu mai fac faþã. Trebuie sã se gãseascã ºi sã se 
înlãture cauzele care frâneazã retrocedarea terenurilor, iar ideea de bazã 
este ca retrocedarea sã se facã în naturã. Trebuie urmãritã ºi eliminatã 
problema fãrâmiþãrii proprietãþilor funciare. Dacã se rezolvã problema 
funciarã, etapa urmãtoare trebuie sã fie organizarea exploataþiilor. Trebuie 
încurajat procesul de consolidare a exploataþiilor familiale care sã participe 

agricultura
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la piaþã. Se va porni de la piaþã cãtre producãtorul agricol. Trebuie luate 
mãsuri clare pentru  încurajarea coagulãrii proprietãþilor. Formaþiunea pe 
care o reprezintã are un program de susþinere a fermierilor. Se va accentua 
susþinerea pe sectorul zootehnic, care trebuie sã contribuie în mai mare 
mãsurã la creºterea valorii adãugate ºi la diminuarea importului de produse 
agroalimentare. 

În legãturã cu finanþarea, domnul senator Gheorghe Flutur a 
afirmat cã ºi în þãrile Europei Occidentale agricultura este cel mai bugetat 
sector. Important este ca subvenþiile sã se regãseascã în eficienþa din 
agriculturã, iar la alocarea resurselor financiare trebuie sã þinem cont  nu cã 
trebuie sã cheltuim bani, ci sã-i alocãm în mod corespunzãtor, pentru  
capitalizarea fermelor, a structurilor agricole.  

Se va urmãri ºi creºterea numãrului de unitãþi de procesare. 
Existã, de asemenea în program, prevederi clare în domeniul 

pisciculturii, silviculturii º.a. 
În silviculturã se va acorda atenþie perdelelor de protecþie, în 

special în zonele de câmpie. 
Dupã prezentarea ideilor principale din program, au urmat 

dezbateri.  
S-au înscris la cuvânt: domnii senatori Stan Petru, Ilie Sârbu, 

Neculai Apostol, Petre Daea, doamna senator Doina Silistru, domnii 
deputaþi Nicolae Popa, Ioan Munteanu, Vasile Mocanu, Ion Mocioalcã, 
Valeriu Tabãrã, Liviu Miroºeanu, Ion Dumitru, Ionel Palãr, Mircia Giurgiu. 

Domnul senator Stan Petru – a arãtat cã în ciuda mãsurilor luate 
pânã acum rãmân suprafeþe însemnate de pãmânt nelucrate ºi ce mãsuri vor 
fi luate împotriva celor care nu-ºi lucreazã pãmântul. Cere lãmuriri în 
legãturã cu modalitatea de echivalare a suprafeþelor. În ce priveºte 
subvenþiile, a arãtat cã modul în care se acordã acestea este în dezavantajul 
multor producãtori ºi trebuie sã se gãseascã alt sistem de acordare a 
acestora pentru  cã, fãrã ferme mari, consolidate. nu putem intra în Europa. 

Domnul senator Gheorghe Flutur – a rãspuns arãtând cã multe 
probleme legate de retrocedãri se aflã încã în justiþie, iar dupã ce 
exploataþiile vor fi bine organizate, acestea vor fi capitalizate.  

În acest moment nu se poate vorbi de impozite pentru cã nu se 
poate pune impozit pe sãrãcie. 

În ce priveºte subvenþiile  - existã încã birocraþie, subvenþiile 
trebuie acordate la timp. Se urmãreºte introducerea unui fel de contract în 
care ºi statul sã aibã obligaþii, pentru  cã ºi contribuabilul plãteºte penalitãþi 
la stat, dacã nu-ºi achitã la timp taxele. 

Domnul senator Ilie Sârbu – a constatat cã foarte multe dintre 
punctele existente în programul PSD, unele chiar realizate, au fost preluate 
în programul de guvernare al Alianþei D.A. Sunt ºi unele puncte care vin în 
contradicþie cu ce am negociat cu Uniunea Europeanã. Capitolul privitor la 
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agriculturã a fost închis. De asemenea, prin Programul SAPARD existã 
mãsuri pentru  dezvoltarea ºi modernizarea satelor. Sunt deja înfiinþate 
instituþii care sã contribuie la îmbunãtãþirea cadrului instituþional.  

În programul Alianþei se gãsesc ºi unele mãsuri care þin de 
SAPARD, care este un program de preaderare ºi care îºi va înceta 
activitatea odatã cu aderarea la Uniunea Europeanã. 

Domnul Gheorghe Flutur – în Programul Alianþei sunt ºi lucruri 
care trebuie îmbunãtãþite. Agenþia de Plãþi trebuie consolidatã. Trebuie 
coagulate proprietãþile.  

Domnul senator Neculai Apostol – a prezentat pe scurt 
componenþa grupului de firme COSAROM ºi a semnalat faptul cã 
exploataþiile agricole mari nu sunt ajutate suficient. Exploataþiile familiale 
prind mai bine în zonele cu pãmânt mai puþin – în zonele de deal. 
Subvenþiile trebuie mai bine corelate. 

Ar trebui sã se conceapã un proiect integrat care sã cuprinsã toate 
programele. Sã se stabileascã un numãr de criterii.  

Domnul senator Gheorghe Flutur – exploataþiile mari nu vor fi 
uitate. Nimeni nu are nimic cu exploataþiile mari, care vor fi sprijinite. 

Domnul deputat  Nicolae Popa – sunt probleme care s-au perpetuat 
de la un guvern la altul. A întrebat cum vor fi sprijiniþi producãtorii agricoli 
pentru  procurarea de maºini ºi tractoare. Cu cât se va reduce preþul la 
motorinã faþã de ce se practicã acum pe piaþã ? 

În ce priveºte Legea pieþelor, am creat acest sistem, dar nu s-au 
înfiinþat unitãþile specializate. 

Întreabã dacã se are în vedere creºterea cantitativã a rezervelor de 
stat. 

Domnul senator Gheorghe Flutur – a precizat cã sunt prevãzute 
mãsuri pentru  subvenþionarea achiziþionãrii de maºini ºi utilaje agricole ºi 
se va modifica acciza la motorinã pentru  agriculturã. În ce priveºte rezerva 
de stat, sunt înþelegeri cu Fondul Monetar Internaþional care reglementeazã 
regimul în acest domeniu. 

Domnul deputat  Ioan Munteanu – solicitã precizãri în legãturã cu 
monitorizarea retrocedãrilor proprietãþilor funciare. Existã, de asemenea, în 
programul prezentat un capitol legat de intabularea terenurilor din 
extravilan ºi a celor forestiere. Cere precizãri în legãturã cu asigurarea 
motorinei pentru  agriculturã ºi în privinþa cedãrii dreptului de folosinþã 
asupra terenurilor deþinute de persoanele în vârstã, care nu mai pot lucra 
pãmântul, amintind cã în acest moment vânzarea de terenuri  este 
reglementatã ºi cã existã ºi un drept de preemþiune. Ar trebui ca statul sã 
cumpere ºi apoi sã ofere. 

Domnul senator Gheorghe Flutur – în ce priveºte monitorizarea 
retrocedãrilor, sunt în prezent peste 2,5 milioane de procese pe rol, din care 
mai mult de jumãtate pe fond funciar. Trebuie monitorizate piedicile, iar 
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monitorizarea sã aibã scop elaborarea de noi legi care sã uºureze 
retrocedare. Vrem sã monitorizãm, dar ºi sã intervenim. 

În ce priveºte intabularea, pãmântul trebuie sã intre în circuit. Se 
propune introducerea Cadastrului General Unic. Dorim sã rezolvãm 
procesul intabulãrii. În ce priveºte motorina pentru  agriculturã, se va 
diferenþia acciza, încât preþul sã scadã. 

Mãsurile care vizeazã circulaþia terenurilor prevãd antrenarea, în 
prima fazã a aproximativ 500.000 de hectare în procesul de concentrare. 

Domnul deputat  Vasile Mocanu – a afirmat cã va vota programul 
prezentat în comisie ºi cã prin modificãrile aduse programului PSD a ieºit 
un hibrid. nici social democrat, nici liberal. Întreabã ce mãsuri vor lua în 
privinþa alocaþiilor de 2,5 milioane de lei la hectar pentru  cei cu pânã la 5 
hectare atunci când se va introduce cota unicã de impozitare. 

Ce mãsuri se vor lua pentru  stimularea exploataþiilor agricole 
mari? 

Pentru  creditului agricol pentru  investiþii trebuie elaboratã o lege 
nouã. 

Nu se justificã înfiinþarea unei Agenþii Naþionale pentru  urmãrirea 
retrocedãrilor terenurilor.  

Domnul senator Gheorghe Flutur – cota unicã de impozitare va 
diminua încasãrile la bugetul de stat. Pentru  asigurarea sumelor necesare 
vor fi executaþi marii datornici la bugetul de stat. 

Creditul agricol pentru  producþie trebuie susþinut, iar legea 
existentã trebuie îmbunãtãþitã cu un  capitol care sã vizeze sectorul 
creditului pentru  investiþii.  

Domnul deputat  Ion Mocioalcã – afirmã cã are cuvinte de laudã la 
adresa programului prezentat ºi vrea sã formuleze trei întrebãri, acum, în 
momentul în care viitorii guvernanþi mai pot face promisiuni: 

- dacã se vor menþine subvenþiile ºi în ce cuantum ? 
- reforma proprietãþii funciare – în procent de 95% aceasta este 

finalizatã. Cum veþi proceda pentru  înfiinþarea notariatelor rurale ? 
- în ce priveºte Programul SAPARD sã se precizeze cum 

gândeºte Alianþa structura agenþiei, pentru  cã acum sunt 8 agenþii 
regionale, sau le reorganizaþi ? 

Întreabã în cât timp se va pune în practicã mãsura 3.5 pentru  
sectorul forestier.  

Domnul senator Gheorghe Flutur – se va menþine subvenþia la 
hectar ºi ea chiar va creºte pentru  cã este necesar ca gospodãria þãrãneascã 
sã fie sprijinitã. Vom încuraja înfiinþarea secþiilor rurale a notariatelor. În ce 
priveºte Agenþia SAPARD, activitatea acesteia nu va fi tulburatã, se va 
pãstra actuala organizare, lãsãm lucrurile sã meargã pentru  cã obiectivul 
este integrarea în Europa la termenul stabilit.  
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Domnul deputat Valeriu Tabãrã – agricultura este unul din 
sectoarele dificile. Doreºte sã ºtie mai multe despre conþinutul negocierilor. 
O construcþie mare pentru  agricultura României cere mult curaj. 

Din pãcate, sistemul agrar românesc nu a funcþionat. Care vor fi 
mijloacele de revitalizare în agriculturã ? Cum se va lucra cu organizaþiile 
profesionale ? Care vor fi mijloacele de rentabilizare în agriculturã ? Cum 
va fi organizatã activitatea de consultanþã agricolã ? 

Domnul senator Gheroghe Flutur – se va acorda atenþie alocãrii 
resurselor. Se va urmãri asigurarea unui preþ accesibil la motorinã, se vor 
acorda subvenþii la sãmânþã ºi se vor asigura inputuri accesibile. Ideea este 
cã sumele alocate sã se considere nu cheltuite, ci investite în activitatea în 
agriculturã. În ce priveºte parteneriatul cu organizaþiile profesionale, 
acestea vor fi tratate ca parteneri pe care îi respectãm. Dialogul va fi baza 
de pornire pentru  noi.  

Domnul deputat  Liviu Miroºeanu – are o singurã întrebare: este 
din judeþul Bacãu, care s-a confruntat cu inundaþii. Cum este gândit un 
program naþional de combatere a acestui fenomen ? 

Domnul senator Gheorghe Flutur – trebuie pornit de la cauze ºi 
trebuie avutã în vedere corectarea torenþilor din amonte. Corectarea 
bazinelor hidrografice trebuie începutã din amonte. Este necesar, în acelaºi 
timp un program naþional de împãdurire. 

Domnul senator Corneliu Pascu – preºedintele comisiei de 
agriculturã, industrie alimentarã ºi silviculturã din Senat a întrebat dacã se 
are în vedere o inventariere a proprietãþilor statului din agriculturã. Afirmã 
cã trebuie luate mãsuri pentru  ca producþia agricolã sã aibã o valoare 
adãugatã mai mare. Întreabã dacã mãsurile vor fi luate în calcul la 
întocmirea bugetului, sau la  o eventualã rectificare. 

Domnul senator Gheorghe Flutur – nu putem fi de acord cu 
deficitul actual care se înregistreazã la balanþa de plãþi, iar contribuþia 
agriculturii româneºti la asigurarea necesarului intern trebuie sã creascã. 
Când a fost elaborat programul. fiecare mãsurã a fost cuantificatã. 
Deocamdatã se va merge pe datele din actualul buget.  

Domnul deputat  Ion Dumitru – apreciazã activitatea, ca 
silvicultor, a domnului Gheorghe Flutur. 

Existã un program clar pentru  gospodãrirea durabilã a pãdurilor. 
toate mãsurile sunt o continuare a activitãþii în sectorul privat. Întreabã cum 
va soluþiona problematica referitoare la schimburile de terenuri.  

Domnul senator Gheorghe Flutur – au fost fãcute trimiteri la 
pãdurile private, domeniu în care sunt multe de rezolvat. Referitor la 
perdelele forestiere de protecþie – este o problemã foarte sensibilã, pentru  
cã trebuie fãcute exproprieri. Se va uza de cauza de utilitate publicã. Toate 
operaþiunile se vor face cu consultarea celor supuºi exproprierii.  
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Statul va trebui sã cumpere pãduri în continuare, pentru  
regularizarea perimetrelor.  

Nu vor fi susþinute interesele punctuale. 
Domnul deputat  Ionel Palãr – a fãcut unele recomandãri în 

legãturã cu activitatea viitoare a noului ministru. 
Domnul senator Gheorghe Flutur – îºi propune sã desemneze o 

persoanã care sã se ocupe special de relaþia cu cele douã comisii ale 
Parlamentului. 

Are experienþã legislativã ºi pleacã în executiv cu destulã 
experienþã pe care o va utiliza pentru  construirea unei relaþii permanente cu 
cei implicaþi în buna desfãºurare a activitãþii.  

Domnul deputat Mircia Giurgiu – solicitã sprijin pentru 
cunoaºterea în detaliu a calendarului aderãrii. Locuitorii din judeþele Arad, 
Bihor, Cluj, Hunedoara, Alba ar trebui sã beneficieze de prevederile legale 
care le permit sã achiziþioneze câte 10 metri de material lemnos pentru  
prelucrare. Din pãcate, licitaþiile care se organizeazã pornesc de la preþuri 
foarte mari pentru  masa lemnoasã ºi atunci locuitorii din aceste zone sunt 
practic excluºi de la procurarea de material lemnos. Cei din zonele mai 
izolate nu au acces din cauza preþurilor. 

 Care vor fi subvenþiile la principalele produse ? 
Domnul senator Gheorghe Flutur – aratã cã toate datele solicitate 

se aflã pe Internet, unde sunt prezentate ºi alte informaþii. Se doreºte 
asigurarea transparenþei în ce priveºte costurile integrãrii.  

În ce priveºte Legea moþilor – s-a elaborat o strategie pentru  a 
aborda zonele defavorizate. Se vor acorda facilitãþi pentru  localnici. A avut 
o iniþiativã pentru  cei care îºi prelucreazã lemnul în localitãþile de 
domiciliu. Trebuie sã-i ajutãm sã aibã acces la resurse. 

Domnul senator Petre Daea – a remarcat unele confuzii de termeni 
în cele expuse. Vrea precizãri în ce priveºte programul de combatere a 
eroziunii solului ºi întreabã dacã programul naþional de îmbunãtãþire a 
pajiºtilor prezintã interes pentru  noul ministru ºi dacã îl are în vedere. 

Vrea sã ºtie ce intenþii are în legãturã cu susþinerea micilor 
producãtori, mai precis pentru  cei care au minimum 3 vaci în gospodãrie. 
Întreabã dacã prezintã interes programul de licenþiere a depozitelor, de 
certificare a depozitelor ºi dacã cele 910 milioane euro prevãzute în bugetul 
pentru  agriculturã al Alianþei  constituie suportul financiar necesar 
continuãrii programelor aflate în derulare. 

Domnul senator Gheorghe Flutur – aratã cã nu se poate porni la 
drum fãrã niºte direcþii clare. În acest sens, combaterea eroziunii solului 
este un complex de mãsuri pe care îl au în vedere. 

Programul naþional de împãduriri a suferit din cauza zgârceniei 
exagerate în alocarea fondurilor. Trebuie alocat mai mult, trebuie lansatã o 
adevãratã „ofensivã verde”, în special în zonele cu pericol de deºertificare. 
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Procesul de împãdurire va fi intensificat.  
Va fi continuat programul de susþinere pentru  cei cu minimum 3 

vaci, pentru  cã aproximativ 78% dintre proprietari au 2-3 vite ºi au nevoie 
de susþinere pentru  a face faþã standardelor la nivel european. Se va 
respecta calendarul în vederea integrãrii europene ºi se va sprijini 
capitalizarea exploataþiilor agricole.  

Domnul deputat  Attila Kelemen, preºedintele comisiei pentru  
agriculturã din Camera Deputaþilor – a arãtat cã domeniul agriculturii este 
deosebit de important, pornind chiar ºi de la faptul cã aici se regãseºte 
jumãtate din populaþia României ºi trebuie sã avem un real consens 
naþional. Cifrele prezentate de domnul ministru Daea sunt corecte: 
majoritatea oamenilor au o vacã. Experienþa de 34 de ani de activitate i-a 
creat o imagine clarã a situaþiei din agriculturã. 

Este nevoie de sprijin, inclusiv în rezolvarea problemelor în 
legãturã cu aparatele de muls. Existã o diferenþã enormã în ce priveºte 
germenii totali, care se gãsesc într-un raport de 10 la 1 în laptele obþinut în 
gospodãriile în care se practicã mulsul manual.  

În dezbaterile din comisie s-a degajat un optimism benefic pentru  
activitatea viitoare. 

Toate guvernele au sprijinit cumpãrarea de tractoare ºi maºini 
pentru agriculturã, dar nu s-a fãcut prea mult pentru  îmbunãtãþirea situaþiei.  

O altã problemã pe care doreºte sã o sublinieze este activitatea 
sanitar veterinarã. Impactul social al medicului veterinar este deosebit de 
important. Trebuie sã vã gândiþi foarte serios la situaþia medicilor 
veterinari, care trebuie sã fie o profesie foarte apreciatã, trebuie sã i se 
acorde mai multã atenþie, ca de altfel întregului sistem sanitar veterinar. Un 
alt aspect pe care vrea sã-l sublinieze este cel al creºterii cailor. Calul nu 
figureazã la subvenþie, pe când struþul a beneficiat de un program aparte.  

Existã aproape 1.000.000 de cai, de care se slujeºte atât agricultura 
cât ºi alte domenii ºi normal ar fi ca ºi acest sector sã fie sprijinit. 

Trebuie o nouã viziune ºi în ce priveºte dezvoltarea ruralã, care nu 
înseamnã doar producþie agricolã. Este un domeniu complex, care trebuie 
sã fie în atenþia unui secretar de stat.  

Trebuie avut în vedere ºi cazul unor localitãþi care au fost recent 
transformate în oraºe. 

Schimbarea s-a fãcut doar în statutul lor, nu ºi în ce priveºte 
situaþia din teren, pentru  cã ele au rãmas tot niºte localitãþi rurale care, 
însã, nu mai pot beneficia de fondurile din Programul SAPARD. De aceea, 
dezvoltãrii rurale sã i se acorde mai multã atenþie. În felicitã pe senatorul 
Gheorghe Flutur, pentru  desemnarea ca ministru ºi îi ureazã succes în 
activitatea viitoare. 
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Doamna senator Doina Silistru – afirmã cã un  domeniu important 
este cel al pajiºtilor, constituit din peste 500.000 hectare. Doreºte sã ºtie 
dacã va fi continuat programul de îmbunãtãþire a pajiºtilor. 

Cere ca domeniul cercetãrii sã fie susþinut, pentru  a contribui la 
crearea de noi soiuri ºi pentru  dezvoltarea generalã a agriculturii.  

Domnul deputat  Liviu Timar – întreabã care este poziþia domnului 
ministru în privinþa cadrelor de specialitate. 

Domnul senator Gheorghe Flutur – pentru  pajiºti vor fi continuate 
programele. În ce priveºte cercetarea, mai este încã mult de fãcut. 

Domnul deputat  Attila Kelemen a mulþumit celor prezenþi pentru  
participarea la dezbateri, care ºi-au manifestat grija deosebitã pentru  
agricultura româneascã ºi dorinþa ca activitatea în acest domeniu important 
sã se îmbunãtãþeascã în continuare. 

S-a trecut la vot. În urma audierii, comisiile au avizat favorabil, cu 
20 de voturi pentru  ºi 8 abþineri candidatura domnului Gheorghe Flutur la 
funcþia de ministru al agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale.  

 
 

 
 

PREªEDINTE,    SECRETAR, 

 Attila KELEMEN    Dumitru PUZDREA 

 


