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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 
 

 
Adresată: Domnului Nechita-Adrian OROS, ministru al Agriculturii și Dezvoltării 

rurale 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 15/07/2020 
Obiectul întrebării: Măsurile concrete pentru valorificarea potențialului agricol 
uriaș al României în contextul epidemiei de coronavirus și a condițiilor 
meteorologice nefavorabile. 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
România este unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care și-ar putea 
asigura integral, din producție proprie, întreg necesarul de hrană pentru populație 
și ar putea fi unul din marii exportatori de produse agricole. 
 
Cu toate acestea, România este în continuare un importator net de produse 
agricole, în detrimentul producătorilor agricoli din țară și în detrimentul securității 
alimentare a României pe timp de criză economică sau situație de urgență.  

andreea.dinu
Text introdus
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În contextul actualei epidemii de coronavirus,  a unei ierni atipic de calde și cu 
foarte puține precipitații, a ieșit din nou în prim-plan chestiunea valorificării 
potențialului agricol uriaș al țării noastre în scopul asigurării necesarului de hrană 
din producție proprie și pentru transformarea României într-un important 
exportator de produse agricole. 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți 
care au fost deciziile concrete adoptate și măsurile concrete întreprinse de 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea: 

1. Însămânțării la timp a întregii suprafețe agricole a țării și asigurării 

producătorilor agricoli cu material semincer și motorină.  

2. Pornirii urgente a sistemelor de irigații existente și continuării investițiilor în 

domeniu, precum și în vederea punerii în funcțiune a stațiilor de pompare a 

apei și umplerii canalelor principale de irigare din țară, în condițiile asigurării 

gratuite a apei. 

3. Punerii în stare operațională a sistemului de combatere a grindinei și de 

creștere a precipitațiilor, precum și în vederea continuării investițiilor în 

domeniu. 

4. Asigurării accesului românilor la produse alimentare sănătoase din producția 

autohtonă.  

5. Înregistrării la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură a cererilor online 

pentru subvenții pe anul 2020, vizate fiind 2 miliarde euro acordate de Uniunea 

Europeană. 

6. Relansării investițiilor în sectorul de reproducție a cărnii de porc, de vită și de 

pasăre. Opoziția acuză cum că ar exista legi aprobate pentru suma totală de 

500 milioane euro, agreate de Comisia Europeană și că acestea ar fi blocate de 

guvern.  

7. Relansării investițiilor în zona montană pentru crearea unor centre de 

sacrificare, a unor mini-fabrici pentru producția de lapte, produse din carne, 

ulei, făină, mălai, sucuri, ceaiuri, conserve etc., solicitate de locuitorii din zonă. 
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Opoziția acuză că legile în domeniu, aprobate pentru o sumă totală de 152 

milioane euro, ar fi de asemenea blocate de guvern. 

8. Scutirii de plata impozitelor a agenților economici din domeniul agroalimentar. 

9. Acordării de credite fără dobândă producătorilor agricoli și agenților economici 

din domeniul agroalimentar. 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 




