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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17 şi  18 iunie 2003. 

Şedinţa din data de 17 iunie 2003 a fost condusă de domnul deputat Ioan 
Bâldea, preşedintele comisiei care a supus aprobării următoarea ordine de zi: 

- Audierea candidatului la funcţia de membru al Guvernului � ministru al 
agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. 

La şedinţă au participat 30 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost absenţi 
domnii deputaţi Octavian Sadici şi  Marian Ianculescu, aflaţi în delegaţie externă. 

Ca preşedinte de şedinţă, domnul deputat Ioan Bâldea a arătat că, în 
conformitate cu decizia Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
din 17.06.2003 şi a programului de lucru stabilit, în şedinţa comună urmează a se 
realiza audierea candidaţilor la funcţia de membru al Guvernului. Corespunzător 
sferei de competenţă, postul pentru care se face audierea este cel de ministru al 
agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, iar pentru această funcţie este desemnat să 
candideze domnul Ilie Sârbu care, pe lângă funcţia de ministru al agriculturii pe care a 
îndeplinit-o până acum urmează să preia şi atribuţiile care reveneau ministrului 
mediului şi apelor. 

După audiere şi dezbateri urmează ca plenul comisiilor reunite să se pronunţe 
prin vot şi se va întocmi un aviz consultativ comun. 

În continuare s-a dat cuvântul domnului Ilie Sârbu, care a prezentat direcţiile 
principale pe care ministerul nou creat le are în vedere în domeniul mediului.  

La baza activităţii de protecţie a mediului se află obiectivele din programul de 
guvernare şi din Planul de Acţiune al Guvernului. 

De asemenea, la această oră există următoarele documente programatice după 
care ne ghidăm: 

- Strategia Protecţiei Mediului; 
- Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Protecţiei Mediului; 
- Planul de Acţiune în Domeniul Gestiunii Deşeurilor;  
- Strategia şi Planul de Acţiune în Domeniul Biodiversităţii. 
În structura actuală, Departamentul de Mediu are următoarele activităţi: 
- autorizare şi acreditare (acorduri, avize şi autorizaţii de mediu, atestarea 

evaluatorilor de impact, certificare sisteme de management de mediu); 
- gestiunea deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase; 
- strategii, politici şi reglementări; 
- calitatea aerului şi schimbări climatice; 
- monitorizarea integrală a factorilor de mediu; 
- conservarea biodiversităţii, arii protejate şi monumente ale naturii; 
- GARDA DE MEDIU, care a trecut în altă structură. 
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În teritoriu există 42 de Inspectorate pentru Protecţia Mediului, Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare 
pentru Protecţia Mediului, Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare- Proiectare 
Delta Dunării, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină �Grigore Antipa�. 

Conform noii legi privind protecţia mediului, Inspectoratele de Protecţia 
Mediului devin Agenţii pentru Protecţia Mediului şi se înfiinţează şi Inspectoratele 
Regionale pentru Protecţia Mediului. 

Prioritatea numărul unu în acest moment este legată de derularea în bune 
condiţiuni a negocierilor cu U.E. la Capitolul XXII � Protecţia Mediului, în baza 
Documentului de Poziţie. Până în prezent s-au finalizat consultările tehnice pe 
următoarele direcţii principale: gestiunea deşeurilor, controlul poluării industriale, 
managementul riscului şi biodiversitate, chimicale, legislaţie orizontală, calitatea 
aerului, zgomot şi vibraţii, securitate nucleară. Legislaţia de mediu a fost transpusă în 
proporţie de 85%. Urmează implementarea acesteia, acţiune în care Garda Naţională 
de Mediu  are un rol important. 

O activitate deosebită o reprezintă Fondul de Mediu şi Administraţia Fondului 
pentru Mediu care a colectat până în prezent 464 miliarde lei şi se află în faza 
finanţării primelor proiecte din domeniul gestiunii deşeurilor, deşeurilor de ambalaje, 
reciclarea deşeurilor etc. Există o presiune deosebită din partea contribuabililor la 
Fondul pentru Mediu de modificare a legii. Unele îmbunătăţiri pot fi făcute. 

În domeniul protecţiei mediului există un număr foarte mare de convenţii 
internaţionale şi bilaterale care trebuie gestionate. 

Din aceste convenţii, pe lângă programele internaţionale în domeniul protecţiei 
mediului (ISPA, PHARE, LIFE-MEDIU, LIFE-NATURA, etc.) au rezultat şi un 
număr important de proiecte, în special în cadrul Convenţiei � cadru a Naţiunilor 
Unite asupra Schimbărilor Climatice, pe baza mecanismului �Implementare în 
comun� prevăzut de Protocolul de la Kyoto. În acest sens, au fost încheiate 
memorandumuri de cooperare cu: (Olanda (2), Elveţia, Norvegia, Danemarca, Suedia, 
Austria şi PCF-Banca Mondială în baza cărora se promovează, cu susţinerea 
financiară a acestor ţări, proiecte de încălzire locală, modernizare depozite ecologice 
de deşeuri, împăduriri, producere de energie hidro, fabrici de ciment, energie 
regenerabilă (biomasă, rumeguş).  

Câteva dintre priorităţile ce decurg din strategia protecţiei mediului sunt: 
- realizarea obiectivelor ce ne revin din Planul de Acţiune de Dezvoltarea 

Durabilă adoptat la Johannesburg; 
- dezvoltarea şi buna administrare a reţelei naţionale de arii protejate; 
- apărarea împotriva calamităţilor naturale şi a accidentelor precum şi 

sporirea capacităţii de prevenire, control şi intervenţie prin perfecţionarea 
sistemului de monitorizare integrată a factorilor de mediu; 

- protecţia ecosistemului complex Dunărea, Delta, Marea Neagră; 
- dezvoltarea managementului durabil al resurselor de apă în acord cu 

prevederile conferinţei de la Dublin (1992) şi ale Summitului de la Rio 
(1992); 

- realizarea programului naţional de amenajare şi utilizare durabilă a solurilor 
şi de combatere a eroziunii solurilor; 

- realizarea programului naţional de gestiune a deşeurilor urbane şi 
industriale de reciclare şi refolosire a produselor şi  materialelor.   
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În încheiere, domnul ministru a menţionat că în sală se află şi domnii Ioan 
Julea, Florin Stadiu şi Ionuţ Bujor secretari de stat, care cunosc extrem de bine situaţia 
de la mediu şi care îi dau garanţia că problemele în domeniu vor fi soluţionate . 

După prezentarea programului, s-a trecut la dezbateri. 
Domnul deputat Gheorghe Valeriu � a arătat că ocazia de a sta de vorbă cu 

ministrul în comisie este destul de rară, din învestitură în învestitură şi consideră că 
problemele din agricultura României sunt foarte importante. A făcut în plenul 
Parlamentului 2 interpelări şi vrea să afle răspunsul din partea ministrului 

Domnul deputat Victor Dobre � doreşte să se refere la problemele care privesc 
mediul, afirmând că problemele de mediu sunt mai grele decât cele din agricultură. 
Întreabă în ce direcţie se poate concentra activitatea  viitoare ? 

Doamna senator Elena Sporea � întreabă dacă în noua structură se are în vedere 
trecerea cadastrului la Ministerul Agriculturii, pentru a se rezolva mai bine problemele 
de cadastru. 

Domnul deputat Tiberiu Kovacs � peste un an şi jumătate vom vedea 
rezultatele acestor schimbări. De ce s-au transferat problemele de mediu la agricultură 
şi nu la industrie ? Există servicii descentralizate  ale ministerelor. Se vor comasa 
inspectoratele de mediu cu direcţiile agricole ? Dacă le comasăm, nu se va încetini 
aplicarea măsurilor ? 

Domnul deputat Ioan Oltean � ar fi trebuit consolidat Ministerul Mediului. 
Ministerul Agriculturii este un minister care poluează. Cere lămuriri în legătură cu 
proiectul Roşia Montana. Cere lămuriri în legătură cu influenţele pe care le-au avut 
modificările la Legea nr.1/2000. 

Domnul deputat Atilla Kelemen � aţi declarat că vă miraţi că vin mulţi bani în 
probleme de mediu � nu consideraţi  că reprezintă un pericol ca această contradicţie 
de interese între producţia agricolă şi protecţia mediului să aibă efecte nedorite. 
Exemplifică cu situaţia zonelor umede.  

  Domnul deputat Ludovic Mardari � agricultura românească a fost lăsată  la 
voia lui Dumnezeu � banii nu ajung, motorina este scumpă, irigaţiile nu se pot face, 
chiar şi clima este nefavorabilă. Consideră că singurul vinovat în aceste circumstanţe 
este Grupul de Rugăciune condus de domnul deputat Alexandru Lăpuşan, care nu şi-a 
dovedit �eficienţa�. 

Domnul deputat Ioan Mihai Năstase � aţi luat măsuri pentru restrângerea 
consumului de substanţe organofosforice ?   

Domnul deputat Zoltan Kovasc � întreabă ce şi-a propus ministrul pentru 
strategia de dezvoltare rurală. 

Domnul deputat Alexandru Ţibulcă � întreabă care va fi locul ARBDD în noua 
configuraţie ? 

Domnul deputat Ioan Stan � face unele precizări în legătură cu modificările la 
Legea nr.1/2000. 

Domnul deputat Dorel Crăciun � arată că Legea mediului este contestată de 
patronate, pentru duritatea unor prevederi. 

Domnul senator Viorel Matei � arată că în activitatea de până acum au fost şi 
probleme, dar şi realizări. 

Întreabă dacă se speră  ca prin această comasare să fie rezolvate problemele, 
dacă va fi mai bună colaborarea cu cele 4 comisii şi dacă va fi un control parlamentar 
mai eficient. 

Domnul deputat Alexandru Pereş � sunt mari probleme cu poluarea în zona 
Zlatna şi Baia de Arieş. Cere lămuriri în legătură  cu proiectul Roşia Montana. 
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În Cartea Albă a guvernării PSD erau 26 de măsuri cu termen de realizare în 
decembrie 2002. Au fost duse la bun sfârşit 21 de acţiuni. 

Domnul senator Dumitru Codreanu � întreabă în ce stadiu sunt negocierile de 
aderare şi dacă în cadrul Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului s-a 
făcut un studiu în ce priveşte eficienţa subvenţiilor. Nu ar fi mai bine ca acestea să fie 
acordate după alte criterii, nu după producţia marfă ? 

În continuare, domnul ministru Ilie Sârbu a răspuns la întrebările formulate. 
După finalizarea dezbaterilor preşedintele de şedinţă, domnul deputat Ioan 

Bâldea, a supus aprobării propunerea de a se acorda un aviz favorabil. Propunerea a 
fost aprobată cu majoritatea voturilor. S-au  înregistrat cinci voturi împotrivă şi trei 
abţineri.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18.06.2003, orele 900 şi au fost 
conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind cooperativele agricole 
(dezbateri generale � PL 329/2001). 

La şedinţă au participat 30 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost absenţi 
domnii deputaţi Octavian Sadici şi  Marian Ianculescu, aflaţi în delegaţie externă. 

În timpul dezbaterilor s-a subliniat că pentru agricultură trebuie elaborată o 
lege specifică şi cuprinzătoare, care să creeze o nouă imagine pentru ceea ce trebuie să 
reprezinte cooperaţia agricolă în zona rurală. S-a stabilit că până la şedinţa viitoare să 
se studieze cu mare atenţie şi celelalte propuneri de organizare a cooperaţiei şi să se 
urmărească eliberarea unui aviz din partea Guvernului, a cărei poziţie să fie cunoscută 
de membrii comisiei.  

 
 
 
 

      PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

                 Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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