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PROCES VERBAL
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 03.12.2003, începând
cu orele 930 şi a avut următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei
Române pentru Siguranţa Alimentelor (prezentarea
amendamentelor propuse de Comisia pentru administraţie  – PL
501/2003)  

2. Analiza activităţii Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele

comisiei care a supus aprobării ordinea de zi.
Ca invitaţi au fost prezenţi: 
- domnul Liviu Harbuz – subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii,

Pădurilor, Apelor şi Mediului;
- doamna Greta Popa – director general al Agenţiei Naţionale pentru

Consultantă Agricolă.
Au participat la dezbateri 32 de deputaţi, membri ai comisiei. A

absentat domnul deputat Marian Ianculescu, aflat în concediu medical.
Domnul Liviu Harbuz a informat membrii comisiei că în dezbaterile

din Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic s-a luat în discuţie componenta numerică a Consiliului ştiinţific al
Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor.

Pentru o dimensionare corectă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor,
Apelor şi Mediului susţine ideea ca în componenţa viitorului consiliu să fie
cuprinşi 7-9 membri, personalităţi recunoscute în domeniile de competenţă
ale agenţiei.

După dezbaterile din comisie s-a hotărât ca din componenţa consiliului
ştiinţific să facă parte un număr impar de persoane, dar minim 7 membri. 

Amendamentul a fost votat cu unanimitatea voturilor exprimate.
S-a trecut la dezbaterea punctului 2 al ordinii de zi.
Doamna Greta Popa, director general la ANCA a prezentat un raport

sintetic privind desfăşurarea activităţilor de consultanţă agricolă în perioada
celor 11 luni ale anului 2003.

Principalele acţiuni desfăşurate menţionate sunt: 



2

 Informarea şi popularizarea programului de sprijin acordat producătorilor
agricoli în anul 2003 de către Guvernul României prin Ministerul
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;

 Informarea populaţiei din mediul rural privind avantajele şi
responsabilităţile agenţilor economici în perspectiva aderării la Uniunea
Europeană;

 Organizarea de loturi demonstrative (1196), seminarii, simpozioane (448),
întâlniri, dezbateri, concursuri, târguri, expoziţii (115), schimburi de
experienţă, vizite (327), mese rotunde (544);

 Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate după cum
urmează:

• 147300 în domeniul producţiei vegetale;
• 73500 în domeniul producţiei horticole;
• 104600 în domeniul zootehnic;
• 21000 în domeniul mecanizării;
• 24500 în economia agrară şi industria alimentară;
• 79100 în legislaţie.

 Au fost editate, multiplicate şi distribuite gratuit publicaţii şi
documentaţii tehnico-economice, legislative în funcţie de nevoie locale
atât pentru producătorii agricoli cât şi pentru specialişti.

 Elaborarea de proiecte model;
 Realizarea de filme, materiale audio-vizuale şi emisiunii radio-TV:

• ziare, reviste şi buletine informative la nivel naţional, local.
• 681 emisiuni radio;
• 180 emisiuni TV;
• 1767 articole în presa centrală şi locală;

 Acţiuni de cooperare între ANCA şi diferite instituţii/organizaţii interne
şi internaţionale;

 Programe de instruire şi formare profesională în conformitate cu cerinţele
şi oportunităţile existente în plan teritorial;

 Cursuri de instruire a producătorilor agricoli;
 Cursuri de formare profesională (calificare) a producătorilor agricoli.

Numărul producătorilor agricoli care au absolvit un curs de calificare
până la data de 30.09.2003 este de 15224. 

 Cursul de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor din
agricultură. Numărul specialiştilor agricoli care au absolvit cursul de
perfecţionare până la data de 30.09.2003 este de circa 900;

 Cursuri de formare a formatorilor. La cursuri de formare a formatorilor:
550 consultanţi agricoli (o parte din specialiştii consultanţi au fost
cuprinşi la cursuri);

 Alte activităţi: îndrumare şi control în campaniile agricole; participarea la
Caravana Centrelor Mobile de Consultanţă; participare la elaborarea
măsurilor de implementare a acquis-ului comunitar în domeniul
nămolurilor provenite de la staţiile de epurare orăşeneşti; participare la
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diverse forumuri şi întâlniri parteneriale ale României cu diverse instituţii
şi organizaţii străine; participare la întrunirea comisiei de lucru pentru
introducerea sistemului de plată a porcilor în corelaţie cu calitatea
carcaselor şi în conformitate cu  legislaţia Uniunii Europene.

 Cursuri    de formare a consilierilor pentru dezvoltare rurală – montană.
Direcţia de proiectare sisteme informatice a luat fiinţă în cadrul ANCA
la 15 iulie 2003, prin unirea fostului Centru de calcul al Ministerul
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului cu agenţia.

 Pentru anul 2004 Direcţia de Proiectare Sisteme Informatice va continua
activitatea de efectuare de servicii informatice pentru direcţiile din
minister. În plus, va realiza lucrări informatice pentru ANCA;

 În ceea ce priveşte lucrările care vor fi executate în continuare, lista lor va
fi transmisă la sfârşitul anului 2003 către toate direcţiile din Ministerul
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului spre actualizare şi completare
cu noi cerinţe de prelucrare  a informaţiei;

 Se va continua colaborarea cu Institutul Naţional de Statistică pentru
realizarea statisticilor agricole şi pentru valorificarea rezultatelor
Recensământului general agricol. 

Pe marginea raportului prezentat au urmat dezbateri.
Doamna deputat Liana Naum – apreciază activitatea pe care ANCA o

desfăşoară în teritoriu. A participat la unele din aceste acţiuni şi consideră că
ele sunt foarte utile în contextul reformei ce are loc în agricultură.
Programele pentru 2004 sunt foarte bogate. În Constanţa trebuie acoperit un
teritoriu foarte mare. Cere să se facă o distincţie mai clară între ce este mai
nou în agricultură şi ce este tradiţie.

Domnul deputat Grigore Dan Rasovan – face referiri la activitatea din
judeţul Caraş-Severin, unde activităţile organizate de ANCA se bucură de
atenţia agricultorilor. Solicită să se acorde atenţie accesării fondurilor pentru
logistică şi desfăşurării unor acţiuni specifice activităţii în zona montană.

Domnul deputat Zoltan Kovacs – ar fi bine ca în teritoriu să se
cunoască mai bine oamenii care acţionează în acest domeniu, şi ce fac ei
concret.

Domnul deputat Marinache Vişinescu – arată că sunt şi unele greutăţi
cu care se confruntă angajaţii ANCA. Să se acorde atenţie organizării
centrelor de consultanţă. Există o situaţie nefirească: ANCA este
subordonată Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, iar
specialiştii care lucrează în teritoriu sunt plătiţi de Ministerul Administraţiei
şi Internelor. Viitorul este al consultanţei agricole, care trebuie să contribuie
la îmbunătăţirea situaţiei în agricultura românească. Să se ia în calcul
mărirea grilei de salarizare. În activităţile viitoare, să se axeze şi pe
pregătirea mecanizatorilor, precum şi pentru instruirea corespunzătoare a
celor care lucrează cu substanţe chimice.

Domnul deputat Tiberiu Sbârcea – la ANCA ar trebui să fie încadraţi
cei mai buni specialişti.
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Domnul deputat Ioan Bâldea – apreciază modul în care a fost
prezentată activitatea agenţiei, care are un rol important în această perioadă.
Ca majoritatea agenţiilor, şi înfiinţarea ANCA  este o cerinţă a organismelor
europene în drumul spre integrare. Cere să se facă unele precizări în legătură
cu raporturile care există între personalul ANCA şi echipa de negociatori de
la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Ministerul
Integrării.

Este foarte mult de lucru în ce priveşte schimbarea mentalităţii. Este
necesar să se meargă mai mult pe demonstraţii teoretice şi practice.

Propunem ca în perioada următoare să se elaboreze un proiect de lege
care să reglementeze activitatea ANCA.

Domnul deputat Ion Bozgă – este o instituţie nouă: cine face strategia
acestei agenţii ? Cel care o finanţează ? Trebuie clarificat statutul ANCA.
Consideră că numărul de personal este insuficient. Să se studieze
posibilitatea organizării de module dotate cu tot ceea ce este necesar. Este
necesară o regândire a tuturor programelor agenţiei.

Domnul deputat Mihai Nicolescu – consultanţa agricolă este una din
problemele majore ale agriculturii. Cred că trebuie să elaborăm o lege a
consultanţei. Să facem o distincţie între problemele din acest domeniu. În
viitor, ministerul va trebui să devină un organism cu structură mai simplă.
Consultanţa va fi aceea care să se ocupe de instruirea producătorilor, de
relaţia cu aceştia şi altele. 

Există o dinamică în acest domeniu, sunt acumulări, perfecţionări din
anul 1998, când s-a înfiinţat ANCA. Toate acestea trebuie perfecţionate.
Sunt însă şi mulţi care nu stăpânesc problemele. Ar fi bine ca întreaga
activitate să aibă un caracter unitar. Se vor aloca aproximativ 60 milioane
dolari pentru consultanţă. Toate eforturile trebuie să se regăsească în
funcţionalitatea agenţiei.

Trebuie studiată experienţa dobândită şi în alte ţări. Să se ia în calcul
şi experienţa americană  în domeniu.

Activitatea trebuie adaptată la realităţile româneşti, iar în consultanţă
să se regăsească oamenii cei mai buni. Să se realizeze o sinteză a lucrărilor,
pentru a urmări finalitatea lor. Să se acorde mai multă atenţie zonei montane,
o zonă socială importantă, cu un potenţial imens.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA          Alexandru PEREŞ  
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