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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18 şi 19 mai 2004, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
anexei nr.1 la Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare (sesizare în fond  – P.l.- x 
195/2004) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  finanţarea de 
la bugetul de stat a acţiunilor sanitare veterinare publice de interes 
naţional (sesizare în fond  – P.l.- x 271/2004) 

3. Analiza sectoarelor de lapte, carne de porc, carne de pasăre în 
contextul integrării în Uniunea Europeană. 

Şedinţa din data de 18.05.2004 a început la orele 1400 şi a fost condusă 
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
anexei nr.1 la Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  finanţarea de la 
bugetul de stat a acţiunilor sanitare veterinare publice de interes naţional. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a 
participat domnul Gheorghe Predilă – consilier în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea anexei nr.1 la Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Analizându-se propunerile făcute şi în 
şedinţa anterioară s-a propus amânarea dezbaterii pentru o şedinţă viitoare. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative privind  
finanţarea de la bugetul de stat a acţiunilor sanitare veterinare publice de 
interes naţional. S-a propus amânarea dezbaterii, pentru a se realiza un calcul 
precis al efortului financiar necesar pentru aplicarea măsurilor propuse. 



Dezbaterile au fost reluate în şedinţă în ziua de 19.05.2004, începând 
cu orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  

- Analiza sectoarelor de lapte, carne de porc, carne de pasăre în 
contextul integrării în Uniunea Europeană. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valeriu Steriu – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dorin Palaghiciuc – euroconsilier în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Caruz – preşedinte, Patronatul Român al Cărnii de 

Porc; 
- doamna Stanca Tudor  – director executiv, Patronatul Român al 

Cărnii de Porc; 
- domnul Ilie Van – preşedinte, Uniunea Naţională a Cărnii de Pasăre; 
- domnul Gheorghe Liciu – Asociaţia Generală a Crescătorilor de 

Taurine; 
- domnul Mihai Petcu – Şef fermă Pantelimon. 
Domnul Valeriu Steriu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat o informare în legătură cu stadiul 
negocierilor privind integrarea în Uniunea Europeană, subliniind aspectele 
referitoare la domeniile supuse analizei. 

Domnul Gheorghe Caruz a prezentat problemele principale cu care se 
confruntă sectorul de creştere a porcinelor, precum şi direcţiile în care se va 
acţiona în acest domeniu pentru a pregăti condiţiile necesare integrării în 
Uniunea Europeană, precum şi pentru îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii 
activităţii din sectorul zootehnic. 

Au fost semnalate aspecte legate de concurenţa neloială, cu 
repercusiuni în buna dezvoltare a sectorului în România, precum şi greutăţile 
semnalate pentru consolidarea sectorului creşterii porcinelor şi pregătirea 
pentru integrarea în Uniunea Europeană. 

Domnul Gheorghe Liciu, reprezentant al Asociaţiei generale a 
crescătorilor de taurine a apreciat oportunitatea analizei organizate în 
Comisie şi a punctat direcţiile principale în care organizaţia pe care o 
reprezintă trebuie să-şi concentreze activitatea. 

Cere Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să fie 
sprijinit atât în accesarea fondurilor de preaderare, cât şi pe linia activităţii de 
consultanţă, pentru implementarea unor programe pe care să le desfăşoare cu 
sprijinul Italiei, Olandei şi Germaniei, ai căror reprezentanţi şi-au exprimat 
disponibilitatea de a ajuta crescătorii români de taurine. 

Domnul Ilie Van – preşedintele Uniunii Naţionale a Crescătorilor de 
Păsări a prezentat o informare axată pe problematica efectivelor de păsări, 
performanţelor, costurilor şi a siguranţei alimentare.  
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A subliniat că sectorul pe care îl reprezintă poate face faţă cerinţelor 
integrării, însă este nevoie de aproximativ 200 milioane de euro pentru dotări 
şi retehnologizări cu ajutorul cărora să facă faţă  concurenţei de pe piaţa 
europeană. Cere Guvernului să creeze posibilitatea de a se acorda credite cu 
dobândă subvenţionată pentru achiziţia de cereale. 

Domnul deputat Ion Bozgă – a cerut să se manifeste aceeaşi precizare 
pentru modernizarea sectoarelor analizate. Guvernul a dovedit că este un 
partener de discuţii credibile. 

În domeniul zootehniei sunt încă multe de rezolvat, şi toate problemele 
semnalate acum vor fi centralizate la nivelul Comisiei de agricultură pentru 
că, împreună cu Guvernul, să se găsească soluţiile diverse care sunt cerute de 
marile transformări care vor urma. 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă – a prezentat cazuri concrete din 
activitatea unor unităţi din cadrul firmelor sale arătând că acolo unde există 
preocupare şi  disponibilitate în rezolvarea problemelor, se pot obţine şi 
rezultate pe măsură.  

Domnul deputat Mihai Nicolescu – a apreciat profunzimea dezbaterilor 
purtate în comisiei. Important este ca valoarea producţiei din zootehnie să 
crească la aproximativ 50% din valoarea producţiei agricole, pentru a asigura 
o valorificare superioară a tuturor resurselor. 

Domnul deputat Ioan Bâldea – după revoluţie am distrus tot. Suntem 
obligaţi să le reconstruim. Nu mai avem mult timp la dispoziţie. Întâlnirea 
trebuie să aibă o concluzie: eficienţa se poate măsura în momentul când se 
vor lua cele mai bune decizii. 

Avem le îndemână două pârghii: 
- bugetul; 
- legislaţia.  
Începând de luna viitoare, apare proiectul de buget pe 2005. Să 

păstrăm legătura pentru a asigura o fundamentare corectă. 
În finalul şedinţei, domnul Valeriu Steriu a dat răspunsuri la 

întrebările formulate în timpul dezbaterilor.  
Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei propune ca la 

Seminarul având ca temă „Aplicarea metodelor ecologice de producţie în 
funcţionarea fermelor”, care se va desfăşura în perioada 15-16 iulie 2004, la 
Salzburg, să participe domnii deputaţi Mihai Nicolescu, Ioan Bâldea şi 
Alexandru Pereş.  

 
 

 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
          Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     


	PROCES VERBAL

