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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 08- 09 -10.04.2003 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 08.04.2003, 09.04.2003 
şi 10.04.2003 şi a avut următoarea ordine de zi:  
 - Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii corpului agronomic din 
România (sesizare în fond � PL 221/2003). 

Şedinţa din data de 08.04.2003, a început la orele 1500 şi a fost condusă de 
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. 
  La şedinţă au participat 31 de deputaţi. A lipsit domnul deputat Gheorghe 
Valeriu, aflat în delegaţie externă. 

După aprobarea ordinii de zi, preşedintele de şedinţă a făcut unele 
precizări în legătură cu modul în care se vor desfăşura dezbaterile. În timpul 
lucrărilor s-au făcut aprecieri în legătură cu necesitatea apariţiei unei astfel de 
legi şi s-a stabilit ca în şedinţa următoare să fie invitaţi şi reprezentanţi ai unor 
instituţii care au atribuţii în domeniul supus analizei.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 09.04.2003, începând cu 
orele 900. La şedinţă au participat 31 de deputaţi, membri ai comisiei. A lipsit 
domnul deputat Gheorghe Valeriu, aflat în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, 
vicepreşedinte al comisiei care a supus aprobării ordinea de zi următoare: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii corpului agronomic din 
România. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Vasile Băcilă � director general în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor;  
- domnul Petre Marin � director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Pădurilor; 
 - domnul Gheorghe Bâlteanu � profesor în cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară; 
 - domnul Mihai Vâjială � profesor în cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară. 

Au fost  reluate dezbaterile generale. 
Domnul deputat Victor Neagu � A arătat că este necesară susţinerea 

profesiei de agronom pentru că acest corp al specialiştilor agricoli reprezintă atât 
cantitativ, cât şi calitativ,   o forţă a intelectualităţii româneşti, care nu este 
organizată într-o asociaţie profesională. Este nevoie de o recunoaştere reală. Vor 
trebui aduşi în acest corp şi tehnicienii şi subinginerii care lucrează în domeniile 
agriculturii şi care au o mare experienţă. În noul act normativ să se prevadă 
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necesitatea susţinerii periodice de examene şi pe această bază să fie atribuite 
grade profesionale care să confere autoritate specialiştilor. Propune să se 
instituie şi o zi a agricultorului, cu suite de manifestări, care să constituie un 
moment de bilanţ al activităţii şi, de asemenea, să se confere medalii şi distincţii 
care să stimuleze moral pe cei care activează în domeniu. Să se găsească şi alte 
elemente pe care să le includă în noul proiect de lege. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10.04.2003, începând cu 
orele 900. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei. La lucrări au participat 31 de deputaţi, domnul deputat Gheorghe 
Valeriu  a fost absent, aflându-se în delegaţie oficială. 
 Dezbaterile au continuat pe marginea proiectului Legii corpului 
agronomic din România. 
 S-a hotărât ca pe această temă dezbaterile să fie reluate în şedinţă peste 
două săptămâni, după centralizarea tuturor amendamentelor formulate. 
 

 
 

  PREŞEDINTE,         SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA                  Victor NEAGU   
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