
PARLAMENTUL ROMÂNIEI   
 
  
  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

Bucureşti, 22.12.2008 
Nr.24/405 

 

 
 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 20 decembrie 2008 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru  agricultură, 
industrie alimentară şi silvicultură a Senatului, întrunite în ziua de 20 
decembrie 2008 în şedinţă comună, au procedat, în conformitate cu art.72 
alin.2 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, la audierea domnului Ilie Sârbu  , candidat la funcţia de ministru 
al agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat 
Valeriu Tabără, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  a Camerei Deputaţilor. 

Au fost prezenţi 28 deputaţi, membri ai comisiei. 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat Valeriu Tabără a prezentat 

ordinea de zi şi a invitat pe domnul senator Ilie Sârbu, candidat desemnat 
pentru  postul de ministru al agriculturii, să prezinte  în plenul celor două 
comisii o sinteză a  programului de guvernare. 

Domnul senator Ilie Sârbu – a prezentat aspectele importante din 
activitatea pe care a desfăşurat-o până în prezent şi a insistat pe 
responsabilităţile pe care le-a avut în calitatea sa de fost ministru şi de 
membru al comisiei pentru  agricultură a Senatului României, unde a iniţiat 
şi a susţinut o serie de proiecte de legi care să contribuie la modernizarea şi 
eficientizarea agriculturii României. 

 Programul pe care îl propune spre aprobare pentu noul mandat de 
ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale cuprinde 9 obiective de 
guvernare şi tot atâtea direcţii de acţiune. 

Obiectivele de guvernare sunt următoarele: 
1. Asigurarea securităţii alimentare a ţării prin creşterea producţiei 

agricole. 
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2. Creşterea exportului de produse agro-alimentare şi echilibrarea 
balanţei comerciale agricole. 

3. Susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe 
multianuale. 

4. Eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agro-alimentare. 
5. Accelerarea procesului de dezvoltare rurală. 
6. Modernizarea şi extinderea sistemului de îmbunătăţiri funciare, 

adaptarea agriculturii la schimbările climatice. 
7 Extinderea suprafeţelor de păduri în România şi dezvoltarea 

pisciculturii. 
8. Susţinerea cercetării agricole şi formării profesionale. 
9 Reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul 

agriculturii. 
După prezentarea obiectivelor din programul de guvernare, au 

urmat dezbateri.  
Au luat cuvantul următorii : 
Domnul deputat Atilla Kelemen- în luarea sa de cuvânt a făcut o 

ierarhizare din punctul său de vedere a priorităţilor din agricultura 
românească: crearea camerelor agricole; zootehnia să fie mult mai pregnant 
sprijinită; comasarea terenurilor agricole. 

Doamna senator Sorina Plăcintă: a solicitat modernizarea 
infrastructurii sistemului de imbunătăţiri funciare. 

Domnul deputat Marian Avram: la preluarea mandatului de 
ministru domnul Ilie Sârbu să facă o diagnoză a stării agriculturii din acest 
moment. 

Domnul senator Alexandru Pereş: a subliniat oportunităţile care 
există în prezent în domeniul dezvoltării rurale prin atragerea de fonduri 
europene. 

Domnul senator Avram Crăciun: o prioritate a domnului ministru 
Ilie Sârbu să o reprezinte reducerea agenţiilor aflate în subordinea 
ministerului excepţie făcând Agenţia montană. 

Domnul senator Ovidius Mărcuţianu: care este viziunea domnului 
ministru Ilie Sârbu în domeniul acvaculturii şi de asemenea ce măsuri va 
lua în privinţa terenurilor agricole neexploatate. 

Domnul senator Constantin Tămagă: din experienţa sa de 
specialist consideră că Oficiul Naţional de Cadastru va funcţiona mai 
eficient dacă va fi subordonat ministerului. 

Domnul deputat Mihai Banu:  camerele agricole sunt o soluţie 
pentru eficientizarea activităţii din domeniul agricol în mediul rural. 

Domnul deputat Pavel Horj: subvenţiile pentru agricultură din 
programele  FEGA, FADR nu sunt funcţionale. 

Domnul deputat Ştefan Bereş: parcurile naţionale să iasă de sub 
tutela Regiei Naţionale a Pădurilor. 
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Domnul Victor Surdu:i- a solicitat domnului Ilie Sârbu să trateze 
cu aceiaşi importanţă toate obiectivele enumerate din programul de 
guvernare. 

Domnul Gheorghe Tinel: dacă domnul ministru a făcut o prognoză 
financiară a guvernării 2009-2012 şi care sunt măsurile prioritare pentru 
anul 2009. În cadrul strategiei de dezvoltare rurală a ministerului să se aibă 
în vedere întinerirea satului românesc. 

Domnul deputat Valeriu Alecu: provine dintr-un colegiu din 
mediul rural unde sunt foarte mulţi proprietari de animale dar care au 
nevoie de susţinere pentru a face faţă standardelor la nivel european şi de 
aceea solicită extinderea acordării de subvenţii până la un cap de animal. 

Domnul deputat Toader Stroian: solicită descentralizarea către 
primării a problematicii patrimoniale a ADS. 

Domnul senator Vasile Nedelcu: a solicitat reorganizarea ANCA 
şi ANSVSA  şi de asemenea solicită clarificări referitoare la acordarea 
subvenţiilor în forma actuală sau progresiv. 

Domnul deputat Stelian Fuia: care este strategia ministerului 
având în vedere schimbările climatice din ultimii ani; cu privire la culturile 
modificate genetic – soia modificată genetic este interzisă în prezent 
cultivarea ei în România; reorientarea producţiei agricole spre alte pieţe 
decât cele din Uniunea Europeană; sprijinirea cercetării româneşti; trecerea 
ANSVSA în subordinea ministerului. 

Domnul deputat Ion Dumitru: salută intenţia de revenire în cadrul 
ministerului a pădurilor, dar solicită înfiinţarea unui departament care să se 
ocupe de acest domeniu. 

Domnul deputat Filip Georgescu: îl asigură pe domnul ministru de 
tot sprijinul silvicultorilor din cadrul comisiei. 

Domnul deputat Ioan Munteanu: solicită prezenţa la dezbaterile 
din comisie a unui secretar de stat. 

Domnul deputat Vasile Mocanu: îl felicită pe domnul Ilie Sârbu şi 
este convins că soarta agriculturii româneşti este pe mâini bune. 

După încheierea luărilor de cuvânt domnul ministru Ilie Sârbu a 
încercat să răspundă la cât mai multe din  întrebările adresate . 

În privinţa camerelor agricole ele vor fuziona cu ANCA; această 
prevedere este stipulată într-o lege care produce deja efecte. 

În domeniul zootehnic se vor acorda subvenţii şi pentru vacile de 
carne nu numai pentru vacile de lapte; în privinţa carcaselor de carne 
provenite de la producătorii autohtoni avem deja o convenţie cu Uniunea 
Europeană ele trebuie să fie standardizate. 

În privinţa ANSVSA conform negocierilor cu Uniunea Europeană 
aceasta este subordonată primului ministru şi se află doar în coordonarea 
ministerului însă domnul ministru i- a asigurat pe cei prezenţi de o mai 
mare implicare în acest domeniu. 
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     Cofinanţarea creditelor pentru agricultori se va face şi cu 
implicarea CEC. 
               Cercetarea românească trebuie de asemenea susţinută. 
               Un domeniu de activitate care reprezintă o sursă de venit este 
acvacultura. 
               Domnul ministru Ilie Sârbu a asigurat asistenţa că pâna în 31 
martie 2009 se vor acorda subvenţiile. 
                Ecarisarea teritoriului este o problemă care trebuie rapid 
rezolvată . 
              Domnul deputat Valeriu Tabără este convins că problemele 
ridicate de domnii parlamentari îşi vor găsi rezolvarea pe parcursul 
mandatului domnului Ilie Sârbu şi adresează rugămintea ca propunerea 
domnului deputat Ioan Munteanu privind prezenţa permanentă a unui 
secretar de stat la lucrările comisiei  să fie respectată. 
      În ceea ce priveşte priorităţile Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, domnul preşedinte 
Valeriu Tabără consideră că sunt următoarele: eficientizarea activităţii 
ANCA şi APIA, Agenţia zonei montane să devină funcţională, amendarea 
Legii zootehniei, acordarea de credite pentru agricultori care reprezintă 
garanţia pentru investiţiile pe termen mediu şi lung.                                                     

Domnul deputat Valeriu Tabără a mulţumit celor prezenţi pentru  
participarea la dezbateri şi s-a trecut la vot. 

 În urma audierii, comisiile au avizat favorabil, cu 34 de voturi 
pentru  şi 5 abţineri candidatura domnului Ilie Sârbu la funcţia de ministru 
al agriculturii  şi dezvoltării rurale.  

 
 

 
 

 

   PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

Valeriu TABĂRĂ                                Vasile MOCANU             
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