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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26.08.2003, începând cu 
orele 14,00 şi 27.08.2003, începând cu orele 9,00 şi a avut următoarea ordine 
de zi: 

- dezbaterea situaţiei din agricultură 
La şedinţe au participat toţi cei 32 deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 

Comisiei, care a urat bun venit membrilor comisiei şi a subliniat că în viitoarea 
sesiune parlamentară pe agenda de lucru se vor afla proiecte legislative 
deosebit de importante pentru soarta agriculturii româneşti, confruntată acum 
cu mari probleme, generate în primul rând de condiţiile climatice nefavorabile, 
dar şi de unele aspecte de natură organizatorică şi legislativă. 

Pentru început, preşedintele comisiei propune ca domnii deputaţi să facă 
o prezentare a concluziilor pe care le-au desprins în cursul deplasărilor în cele 
două luni care au trecut, pentru a se asigura o mai bună cunoaştere a situaţiei 
agriculturii româneşti la nivelul comisiei şi, pe această bază, să se realizeze o 
adaptare a legislaţiei la cerinţele agriculturii româneşti aflată în plin proces de 
integrare europeană. 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă � face o prezentare detaliată a situaţiei 
existente în activitatea din agricultură pe care o desfăşoară în Insula Mare a 
Brăilei. Pentru a se cunoaşte direct, la faţa locului, realităţile de aici propune ca 
toţi membrii comisiei să facă o deplasare în Insula Mare a Brăilei. 

Domnul deputat Petre Posea � prezintă situaţia existentă în sectorul 
forestier, atrăgând atenţia că şi aici se înregistrează unele involuţii, care pun 
ţara noastră într-o poziţie de inferioritate faţă de alte ţări, cum sunt: Austria, 
Bulgaria, Germania etc. Arată  că nu se acordă atenţia necesară perdelelor 
forestiere de protecţie, iar mare parte din fondul forestier este supus degradării. 

Domnul deputat Atilla Kelemen, vicepreşedinte al comisiei � ridică o 
seamă de probleme existente în zootehnie, unde se înregistrează un adevărat 
dezastru. Ministerul Agriculturii nu intervine pentru curmarea lipsurilor, �se 
face că plouă�. Ceea ce se întâmplă acum este un adevărat tablou sinistru al 
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agriculturii româneşti. Neajunsuri mari se înregistrează şi în activitatea sanitar-
veterinară, unde plăţile nu s-au mai efectuat din luna aprilie. 

Domnul deputat Ioan Stan � atrage atenţia că iniţiativa de a se acorda ca 
subvenţie pentru agricultorii care au sub 5 ha de teren suma de 2 milioane de lei 
pentru un hectar distruge formele asociative, înregistrându-se multe tendinţe ale 
unora de a se retrage din asociaţii, plus că această formă de subvenţionare 
distruge însăşi ideea de constituire a formelor asociative. 

Domnul deputat Sergius Sbârcea � arată că este necesar ca agricultura de 
subzistenţă să fie separată de agricultura de anvergură. 

Există o subfinanţare gravă în agricultură, iar zootehniştii nu au acces la 
bani. 

Domnul deputat Alexandru Pereş � legislaţia în mare parte este 
inaplicabilă. Nu s-au decontat primele la lapte, în timp ce la sediul Direcţiei 
agricole s-au dotat cu instalaţii de aer condiţionat. 

Domnul deputat Ludovic Mardari � a arătat că în toate domeniile 
agriculturii sunt mari nerealizări şi că se menţine un sistem pompieristic de 
soluţionare a problemelor care nu are întotdeauna finalitatea necesară. Cere să 
se facă deplasări în teritoriu, pe diferite teme. 

Domnul deputat Vasile Mihalachi � cere o întâlnire în cadrul comisiei cu 
domnul ministru Ilie Sârbu şi cu alţi factori de răspundere din Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

Domnul vicepreşedinte Mihai Nicolescu � a prezentat situaţia din judeţul 
Dolj şi a reamintit o seamă de măsuri care trebuie îndeplinite atât de membrii 
comisiei cât şi de alţi factori de răspundere pentru redresarea agriculturii, 
făcând şi o ierarhizare a acţiunilor care trebuie întreprinse în perioada 
următoare. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � a subliniat importanţa pe care membrii 
comisiei trebuie să o acorde elaborării şi urmăririi aplicării legilor. Toate 
problemele semnalate se vor regăsi într-o notă care va fi înaintată şi  
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului în vederea soluţionării 
lor. 

 
 
 

      
 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA                    Alexandru PEREŞ   
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