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PROCES VERBAL 

 al 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 Atilla Kelemen, vicepreşedinte al comisiei � A arătat că în 

calitate de iniţiator al unei legi similare cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Medicilor Veterinari a căpătat experienţă şi a învăţat ceva din greşelile care 
s-au făcut la elaborarea acelui act normativ. În textul prezentat dezbaterii se regăseşte o 
notă de etatism exagerat, pe care l-a combătut şi cu alte prilejuri. Rolul statului în acest 
caz trebuie să fie doar de supraveghere, iar Corpul Agronomilor trebuie să fie liber.  



 

 2 

Nu sunt trecute atribuţiile specifice ale acestui Corp al Agronomilor. Sunt 
anumite interese, de care vă veţi lovi pe parcursul aplicării legii. De exemplu, va trebui 
rezolvată problema substanţelor chimice care se utilizează în agricultură, care trebuie 
să se afle sub controlul acestui nou organism. Va trebui văzută şi prima variantă care s-
a elaborat şi să fie preluate idei şi din acel act. 

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 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. 

Domnul Vasile Băcilă, director general în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei 
şi Pădurilor. A arătat că proiectul supus dezbaterii are avizele necesare din partea 
ministerelor şi a fost dezbătut şi în Comisia pentru  agricultură, industrie alimentară şi 
silvicultură a Senatului. Este o variantă viabilă. Scopul organizaţiei profesionale 
�Corpul Agronomic din România� este de a sprijini dezvoltarea şi păstrarea 
prestigiului profesiunii de specialist agricol. A susţinut că prevederile prezentei legi 
sunt similare cu cele practicate în Comunitatea Europeană pentru organizaţii 
profesionale. 

Domnul profesor Mihai Vâjială � A făcut o reconstituire a eforturilor depuse în 
ultimii ani pentru elaborarea unei astfel de legi. Există şi o altă variantă, în care au fost 
preluate şi prevederi din acte similare existente la noi în perioada interbelică. 
Apreciază  că există dorinţa de a se elabora un astfel de act normativ, însă proiectul 
prezentat de Guvern este lipsit de conţinut. 

Trebuie analizate toate variantele pentru a se realiza o lege cuprinzătoare şi care 
să satisfacă toate cerinţele în acest domeniu.  

Domnul profesor universitar doctor Gheorghe Bâlteanu � A susţinut necesitatea 
apariţiei acestei legi, care să reglementeze situaţia unei categorii recunoscute de 
specialişti. A arătat că în ultima vreme s-au comis o serie de nereguli în modul de 
tratare a specialiştilor din agricultură şi, în ciuda schimbărilor politice trebuie garantată 
respectarea drepturilor specialiştilor, care au un mare rol în aplicarea şi supravegherea 
tehnologiilor de cultură şi în desfăşurarea tuturor lucrărilor agricole. Fără o activitate 
ordonată şi respectată în agricultură nu se poate ajunge la valorificarea potenţialului 
agricol românesc şi nici la un adevărat reviriment economic. 

Domnul deputat Ion Bozgă � A prezentat experienţa pe care a dobândit-o cu 
ocazia elaborării unui act normativ similar care reglementează activitatea în domeniul 
medicinii veterinare. Dacă se doreşte ca acest Corp al Agronomilor să devină o forţă, 
trebuie făcut altceva, în primul rând este nepotrivită tutela din partea Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Actul trebuie completat şi va contribui la 
această activitate. 
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Domnul deputat Alexandru Pereş � Termenul de depunere a raportului lasă 
posibilitatea unei analize mai atente. Consideră că termenul de 4 ani pentru realegerea 
organelor de conducere trebuie modificat, pentru a nu se suprapune ciclurilor 
electorale. Proiectul trebuie îmbunătăţit şi completat, pentru că sunt capitole dezvoltate 
insuficient. Propune reprogramarea dezbaterii pe articole peste 2 săptămâni, pentru a se 
acorda timp suficient formulării de amendamente. 

Domnul deputat Marinache Vişinescu � Apreciază activitatea ştiinţifică a 
profesorilor Bălteanu şi Vîjială şi contribuţia acestora la crearea Şcolii agronomice 
româneşti. Cei care au condus România în ultimii 13 ani au întors spatele profesiei de 
agronom, specialiştilor agricoli în general. Neglijarea rolului specialiştilor are influenţă 
în calitatea activităţii din agricultură, în nivelul şi valoarea producţiilor. Trebuie pusă 
ordine şi este necesară o unire pe baza profesiilor a specialiştilor din domeniu. 

Domnul deputat Marian Ianculescu � A contribuit la elaborarea Statutului 
personalului silvic şi experienţa dobândită cu acel prilej o poate folosi pentru 
îmbunătăţirea acestui proiect legislativ. Legea trebuie regândită. Propune ca în acest 
proiect de lege să fie incluse şi cadrele din învăţământul superior. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � Legea are menirea de a introduce ordine şi 
rigoare în agricultură. Specialiştii de aici trebuie apreciaţi după valoarea lor. Să se pună 
accent pe personalitatea specialiştilor. 

Au existat relaţii normale între specialişti şi producători. Toate propunerile 
formulate trebuie luate în considerare pentru a elabora o lege care să-i reprezinte pe toţi 
specialiştii din agricultură. 

Arată ca este necesar ca subcomisia pentru agricultură să preia toate observaţiile 
şi propunerile de până acum şi să centralizeze şi toate amendamentele formulate. 
Trebuie urmărit ca amendamentele să dea funcţionalitate legii. Se va lucra la o primă 
variantă, împreună cu cei de la Universitate şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor, iar în şedinţele viitoare se va adopta cea mai potrivită variantă. 

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   


	PROCES VERBAL

