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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26.08.2003, începând cu orele 14,00 şi 
27.08.2003, începând cu orele 9,00 şi a avut următoarea ordine de zi: 

- dezbaterea situaţiei din agricultură 
La şedinţe au participat toţi cei 32 deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 

Comisiei, care a urat bun venit membrilor comisiei şi a subliniat că în viitoarea sesiune 
parlamentară pe agenda de lucru se vor afla proiecte legislative deosebit de importante 
pentru soarta agriculturii româneşti, confruntată acum cu mari probleme, generate în 
primul rând de condiţiile climatice nefavorabile, dar şi de unele aspecte de natură 
organizatorică şi legislativă. 

Pentru început, preşedintele comisiei propune ca domnii deputaţi să facă o 
prezentare a concluziilor pe care le-au desprins în cursul deplasărilor în cele două luni 
care au trecut, pentru a se asigura o mai bună cunoaştere a situaţiei agriculturii 
româneşti la nivelul comisiei şi, pe această bază, să se realizeze o adaptare a legislaţiei 
la cerinţele agriculturii româneşti aflată în plin proces de integrare europeană. 

Domnul deputat Atilla Kelemen, vicepreşedinte al comisiei � ridică o seamă de 
probleme existente în zootehnie, unde se înregistrează un adevărat dezastru. Ministerul 
Agriculturii nu intervine pentru curmarea lipsurilor, �se face că plouă�. Ceea ce se 
întâmplă acum este un adevărat tablou sinistru al agriculturii româneşti. Neajunsuri 
mari se înregistrează şi în activitatea sanitar-veterinară, unde plăţile nu s-au mai 
efectuat din luna aprilie. 

Domnul vicepreşedinte Mihai Nicolescu � a prezentat situaţia din judeţul Dolj 
şi a reamintit o seamă de măsuri care trebuie îndeplinite atât de membrii comisiei cât şi 
de alţi factori de răspundere pentru redresarea agriculturii, făcând şi o ierarhizare a 
acţiunilor care trebuie întreprinse în perioada următoare. 

În continuare, domnii deputaţi au prezentat situaţiile constatate în cursul 
deplasărilor din teritoriu şi au propus măsuri pentru rezolvarea unor probleme 
existente la nivelul fiecărui judeţ. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � a subliniat importanţa pe care membrii comisiei 
trebuie să o acorde elaborării şi urmăririi aplicării legilor. Toate problemele semnalate 
se vor regăsi într-o notă care va fi înaintată şi  Ministerului Agriculturii, Pădurilor, 
Apelor şi Mediului în vederea soluţionării lor. 

 
 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
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