Proces Verbal
23.09.2010
Intalnirea delegaţei reprezentanţilor investitorilor din Austria cu deputaţi, reprezentanţi ai
Comisiilor pentru industrie şi servicii şi pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentara şi servicii specifice şi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Domnul Preşedinte Dep.Iulian Iancu – Comisia pentru industrie şi servicii
prezidează întâlnirea şi arată că în această perioadă de criză este extrem de oportună investiţia în
domenii ca: resurse regenerabile şi în agricultură. Austria ca deţinător de tehnologie de înaltă
eficienţă, poa
te să beneficieze de condiţiile mai bune decât în alte ţări privind alocarea certificatelor verzi
pentru diferitele surse de energie regenerabilă de concesionare a terenurilor aferente acestor
resurse pentru transfer de înaltă tehnologie şi de un nr. Mare de societăţi din România ai căror
membrii sunt vorbitori de limbă germană. De asemenea fondurile de atras de la UE sunt de 270
mil.euro pentru investitii în resurse regenerabile şi 9 mld.euro pentru agricultură. Actuala
situaţie de criză, schimbările climatice, ritmul de creştere înregistrat în ţările UE privind
valorificarea resurselor regenerabile şi altele fac din România o zonă de oportunitate pentru
trasfer de înaltă tehnologie în scopul creşterii eficienţei economice şi al valorificării acestor
resurse, inclusiv a resursei umane şi a oprtunităţilor de trasport internodal, pe culoarul DunăreMarea Neagră şi prin porturile Constanţa şi cele dunărene, cu legături feroviare prin terminalul
de la Oradea şi prin zona Moldovei. Se pot deasemenea valorifica zăcămintele de gaze de sub
cutele de sare. Legea aprobată recent privind parteneriatul public privat, industria gazieră,
valorificarea cerealelor eficientizarea energiei produse în cogenerare, potenţialul de 49%
nevalorificat din microhidrocentrale, fac din România o ţară cu un mare potenţial de resurse
naturale de valorificat prin transfer de tehnologie.
Domnul Ministru Valeriu Tabără - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
arată că este un admirator al Austriei din punct de vedere al investiţiilor pe care le-a făcut în
ecologie şi agricultură, iar în Transilvania şi Banat există o importantă investiţie în agricultură. In
România există 9,3 mil. Ha de teren arabil, din care 36% este de cea mai bună calitate. Are un
potenţial agricol de cca 11 mil.t grâu actual care poate urca până la 30 mil tone, 17-18 mil. Tone
de porumb şi alte cereale precum şi 2 mil. Tone de plante tehnice care sunt sursă de materie
primă industrială, respectiv rapiţă, 500.000 ha, floarea soarelui, 800.000 ha şi soia, care pot
reprezenta mari rezerve de bioenergie. Există mari suprafeţe de păşuni neutilizate şi 3 mil. Ha de
pământ arabil neutilizat. Dar relaţia între fermieri şi sistemul bancar estw prost gestionată, ceea
ce conduce la o proastă circulaţie a capitalului. Astfel România are mari rezerve de teren faţă de
Austria, şi poate fi o zonă de compensaţie biodiesel. Legea funciară a Austriei este în studiu ca
model pentru o eventuală modificare a legislaţiei române în domeniu, iar Planul Naţional de
Dezvoltare Europeană, aprobat de CE este în derulare. Noua lege aprobată în domeniul resurselor
regenerabile, care sunt de domeniul a 187 terawati x h, adică de 3 ori mai mare decât producţia
actuală a României, şi o acumulare de C în plante cu 25% mai mare decât în alte ţări europene,
investiţiile necesare în protecţia mediului şi silvicultură, fac din România o ţară extrem de
atractivă pentru investiţii în aceste domenii.
Domnul Preşedinte Dep. Stelian Fuia - Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentara şi servicii specifice arată că acum importăm produse agroalimentare întrun procent foarte mare. De aceea există o preocupare în valorificarea resurselor proprii, iar
implementarea Directivei 28/2009 atrage resurse la nivel de 1 mld.euro. Austria are deja
investiţii majore în România în domeniul petrolului şi trebuie dezvoltată şi colaborarea în
domeniul legislativ.
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Domnul Dep.Mircea Toader – Lider Grup Parlamentar PD-L arată că România a
încheiat contracte de colaborare pentru ape navigabile cu Austria încă din 1990. Sunt de făcut
mari investiţii pentru dezvoltarea Dunării navigabile inclusiv prin fondurile alocate de UE,
pentru transport de mărfuri, reabilitarea zonei Călăraşi-Brăila, reabilitarea alimentării cu apă de
la Cernavodă, asigurarea siguranţei navigaţiei în zona Călăraşi-Turnu Severin, deschiderea
porturilor: Constanţa, Galaţi, Brăila, în scopul dezvoltării traficului pe căi navigabile, cu
realizarea ecluzei de la Viena, racordare cu zona de autostradă şi transport CFR, 160 km/h,
Bucureşti – Feteşti-Constanţa coroborat cu micşorarea taxelor şi scutirea de impozit pentru
profitul reinvestit.
Doamna Petra Bogudav ministru Ministerul Economiei Turismului şi Sportului al
Landului Austria Inferioara – arată, în calitate de şefă a delegaţiei Austriei, că pentru Austria
Inferioară este importantă consolidarea de durată a relaţiei cu România pe care o consideră cea
mai mare piaţă de export pentru energie regenerabilă, managementul deşeurilor şi transfer de
know how. Austria are ca obiectiv atingerea unui consum de 50% în 2020 din energie
regenerabilă. România care are aceeaşi ţintă poate formula împreună cu Austria un model de
cooperare pentru a merge împreună. Legea parteneriatului public privat este foarte bună pentru
acerst scop, iar Ministerul de Externe Austriac a prezentat Strategia Dunăreană. Pentru
exploatarea drumurilor şi transport internodal se pot încheia acorduri, şi la Timişoara există un
birou de cooperare româno-austriaca existând proiecte în derulare: Kemps-Constanţa prin
Ecoplus, Ings-Universitatea Agricolă de lângă Viena, Tehnopol cu acordare de sprijin în
tehnologie agricolă. Intenţia Landului Austria Inferioară este de a intensifica relaţiile de
cooperare cu România.
Domnul Preşedinte Dep.Iulian Iancu – Comisia pentru industrie şi servicii
mulţumeşte pentru prezentare şi subliniază: există nemulţumiri spre exemplu ale Germaniei
privind cooperarea cu România, birocraţia, modificarea legislaţiei în special în domeniul fiscal,
colaborarea defectuoasă cu autorităţile locale, dar se fac eforturi pentru fluidizarea coperării şi
este necesară comunicarea directă pentru a identifica zonele de lipsă de interes şi a le elimina.
Există o intersecţie între energie şi agricultură, 10% din terenuri cu biomasă nevalorificate, 100
de oraşe care au nevoie de alimentare cu apă caldă şi căldură, 70 mii de ha în insula mare a
Brăilei, asigurarea eficienţei energetice în clădiri, cea a Parlamentului fiind un proiect extrem de
important pentru care s-a făcut un proiect pilot pentru valorificarea fondurilor europene, la Viena
există o delegaţie a României, azi,23.09. pentru stabilirea unei cooperaări între camerele de
comerţ şi stabilirea unui cadru legal de cooperare. Dă în continuare cuvântul delegaţiei Austriei.
Se prezintă, Doamna Edith Predorf delegat al ambasadei Austriei, Levischi reprezintă 220
parteneri investitori în eficienţă energetică, iar Austria are cel mai mic consum din Europas cu o
investiţie de 2,2 mld euro în eficienţă energetică, reprezentanţii Sunpol, St.Peten, care exportă
materie primă pentru izolare clădiri, şi planificare de mediu, Ecoplus pentru biogas, tratare apă,
epurare, biomasă.
Domnul Preşedinte Dep.Iulian Iancu – Comisia pentru industrie şi servicii arată că şi
o cooperare în domeniul educaţiei este importantă, exemplu un masterat comun pentru transfer
de tehnologie, apoi încheie intalnirea comună româno-austriacă.

Intocmit,
Expert Parlamentar,
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu
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