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SINTEZA
 şedinţei Comisiei din ziua de 03.12.2003

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 03.12.2003, începând
cu orele 930 şi a avut următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei
Române pentru Siguranţa Alimentelor (prezentarea
amendamentelor propuse de Comisia pentru administraţie  – PL
501/2003)  

2. Analiza activităţii Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele

comisiei care a supus aprobării ordinea de zi.
Ca invitaţi au fost prezenţi: 
- domnul Liviu Harbuz – subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii,

Pădurilor, Apelor şi Mediului;
- doamna Greta Popa – director general al Agenţiei Naţionale pentru

Consultantă Agricolă.
Au participat la dezbateri 32 de deputaţi, membri ai comisiei. A

absentat domnul deputat Marian Ianculescu, aflat în concediu medical.
Domnul Liviu Harbuz a informat membrii comisiei că în dezbaterile

din Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic s-a luat în discuţie componenta numerică a Consiliului ştiinţific al
Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor.

Pentru o dimensionare corectă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor,
Apelor şi Mediului susţine ideea ca în componenţa viitorului consiliu să fie
cuprinşi 7-9 membri, personalităţi recunoscute în domeniile de competenţă
ale agenţiei.

După dezbaterile din comisie s-a hotărât ca din componenţa consiliului
ştiinţific să facă parte un număr impar de persoane, dar minim 7 membri. 

Amendamentul a fost votat cu unanimitatea voturilor exprimate.
S-a trecut la dezbaterea punctului 2 al ordinii de zi.
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Doamna Greta Popa, director general la ANCA a prezentat un raport
sintetic privind desfăşurarea activităţilor de consultanţă agricolă în perioada
celor 11 luni ale anului 2003.

Pe marginea raportului prezentat au urmat dezbateri.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – consultanţa agricolă este una din

problemele majore ale agriculturii. Cred că trebuie să elaborăm o lege a
consultanţei. Să facem o distincţie între problemele din acest domeniu. În
viitor, ministerul va trebui să devină un organism cu structură mai simplă.
Consultanţa va fi aceea care să se ocupe de instruirea producătorilor, de
relaţia cu aceştia şi altele. 

Există o dinamică în acest domeniu, sunt acumulări, perfecţionări din
anul 1998, când s-a înfiinţat ANCA. Toate acestea trebuie perfecţionate.
Sunt însă şi mulţi care nu stăpânesc problemele. Ar fi bine ca întreaga
activitate să aibă un caracter unitar. Se vor aloca aproximativ 60 milioane
dolari pentru consultanţă. Toate eforturile trebuie să se regăsească în
funcţionalitatea agenţiei.

Trebuie studiată experienţa dobândită şi în alte ţări. Să se ia în calcul
şi experienţa americană  în domeniu.

Activitatea trebuie adaptată la realităţile româneşti, iar în consultanţă
să se regăsească oamenii cei mai buni. Să se realizeze o sinteză a lucrărilor,
pentru a urmări finalitatea lor. Să se acorde mai multă atenţie zonei montane,
o zonă socială importantă, cu un potenţial imens.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA          Alexandru PEREŞ  
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