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SINTEZA
ºedinþelor Comisiei din zilele de 11.06.2002

ºi 12.06.2002

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice
ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 11.06.2002, începând cu orele 1500 ºi
12.06.2002, începând cu orele 830, având la ordinea de zi urmãtoarele:

Marþi 11.06.2002:
1. Analiza activitãþii Agenþiei Naþionale de Consultanþã Agricolã (ANCA).
2. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative pentru modificarea ºi

completarea OUG  108/2001 privind exploataþiile agricole (sesizare în fond -
PL 78/2002).

Miercuri 12.06.2002:
1. Analiza problemelor din sectorul de in ºi cânepã din România.
La ºedinþa din 11.06.2002 au participat 32 deputaþi, membri ai comisiei.
ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei

care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a anunþat cã participã , ca invitaþi, domnii:
- Gheorghe Predilã - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi

Pãdurilor,
- domnul Gheorghe Lãcãtuºu - Preºedintele Agenþiei Naþionale de Consultanþã

Agricolã (ANCA).
În continuare, domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele comisiei aratã cã

analiza de astãzi a activitãþii Agenþiei Naþionale de Consultanþã Agricolã a fost
programatã pornind de la importanþa pe care activitatea desfãºuratã de agenþie o are
pentru ridicarea nivelului calitativ al activitãþii din sectorul agriculturii româneºti,
precum ºi importanþa în compatibilizarea instituþionalã a acesteia cu structurile
existente în Uniunea Europeanã.

Dupã aceste precizãri, domnul Gheorghe Lãcãtuºu prezintã o informare în
legãturã cu activitatea ºi preocupãrile Agenþiei Naþionale de Consultanþã Agricolã.

Dupã prezentarea informãrii se trece la dezbateri pe aceastã temã.
Au luat cuvântul domnii deputaþi Marinache Viºinescu, Gheorghe Pribeanu, Ion

Bozgã ºi Ionel Adrian care au apreciat activitatea desfãºuratã de Agenþia Naþionalã de
Consultanþã Agricolã de la înfiinþare ºi pânã în prezent ºi au fãcut  o seamã de
recomandãri pentru optimizarea activitãþii în viitor.

Domnul deputat Iona Bâldea, preºedintele comisiei, aratã cã analiza de astãzi pe
problematica Agenþiei Naþionale de Consultanþã Agricolã este dictatã de importanþa
cunoaºterii fiecãrui domeniu care intrã în aria de activitate a Comisiei.



2

Propune domnului preºedinte Gheorghe Lãcãtuºu ca viitoarele proiecte de
hotãrâri de guvern sã fie înaintate ºi Comisiei care sã-ºi spunã din start pãrerea în
legãturã cu programele cuprinse.

Având în vedere fenomenele care se întâmplã în întreaga lume - tehnologia
agricolã este într-o dinamicã permanentã - trebuie fãcut faþã acestui fenomen.
Activitatea Agenþiei Naþionale de Consultanþã Agricolã a devenit stringentã,
specialiºtii de aici fiind cei care transmit la nivel local, la utilizatori, informaþiile de
ultimã orã. Trebuie avutã în vedere ºi dubla subordonare a specialiºtilor din Agenþie ºi
ar fi normal ca aceºtia sã rãmânã doar în subordinea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor.

În continuare domnul Gheorghe Lãcãtuºu dã rãspunsuri la întrebãrile care i-au
fost puse pe parcursul dezbaterilor.

La punctul doi al ordinii de zi, domnul deputat Alexandru Pereº susþine punctul
de vedere al iniþiatorilor propunerii legislative pentru modificarea ºi completarea OUG
108/2001 privind exploataþiile agricole.

Domnul Gheorghe Predilã - secretar de stat aratã cã punctul de vedere al
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor a fost exprimat de curând ºi el se
gãseºte în conþinutul Legii nr. 166/2002 care se aflã abia la începutul aplicãrii ei.
Deoarece nu se poate trage o concluzie în legãturã cu eficienþa acestui act normativ nu
poate fi de acord cu punctul de vedere cuprins în  proiectul legislativ aflat pe ordinea
de zi a Comisiei.

În urma dezbaterilor s-a ajuns la concluzia cã propunerea sã fie amânatã pentru
analizã ºi dezbatere la un termen ce nu a fost precizat, pentru a se da posibilitatea
verificãrii în practicã a prevederilor Legii nr. 166/2002 care a stabilit reglementãri
exact în acest domeniu.

Lucrãrile în ºedinþã au continuat în data de 12.06.2002 începând cu orele 830.
ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele comisiei

care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a anunþat cã participã ca invitaþi:
- domnul Vasile Bãcilã - director general în Ministerul Agriculturii,

Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
- doamna Elena Tatomir - expert în cadrul Ministerului Agriculturii,

Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
- domnul Paul Vasile  - preºedintele Uniunii Inului ºi Cânepei din România;
- doamna Mioara Iliescu - director executiv Uniunea Inului ºi Cânepei din

România;
- doamna Rodica Maxi - director S.C. CARPIC SA (topitorie);
- domnul Ioan Bazac  - specialist în Industria Textilã;
- domnul Viorel Elisievici - director Institutul de Proiectãri pentru Industrie

Uºoarã (specialist în industria textilã);
- domnul Mihai Perianu - speciliat în Industria Textilã.
La ºedinþã au participat toþi cei 32 deputaþi, membri ai comisiei.
Pentru început s-a dat cuvântul domnului Vasile Bãcilã - director general în

Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor care a prezentat o informare în
legãturã cu situaþia culturilor de in ºi cânepã în 2002, evoluþia producþiilor în acest
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sector ºi programele Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru
revigorarea producþiei de in ºi cânepã în þara noastrã.

Câte un exemplar din aceastã informare a fost înmânat fiecãrui membru al
comisiei.

De asemenea, o notã cu problemele ridicate se aflã la secretariatul tehnic al
Comisiei.

În continuare au prezentat scurte informãri ºi ceilalþi invitaþi, pentru a crea o
imagine de ansamblu a situaþiei prezente la acest moment, începând de la faza de
cultivare a acestor plante, pânã la faza de valorificare.

În legãturã cu subiectul aflat în dezbatere au luat cuvântul doamna deputat
Liana Naum, domnii deputaþi Zoltan Kovacs, Petre Posea, Marian Iaculescu, Ludovic
Mardari, Gheorghe Pribeanu, Ionel Adrian  care au semnalat cã în acest sector s-a
înregistrat un adevãrat regres, o involuþie care se regãseºte în scãderea drasticã a
suprafeþelor cultivate cu aceste plante ºi a cantitãþilor obþinute, în condiþiile în care atât
piaþa internã, dar ºi cea externã simt nevoia unor materii prime rezultate în urma
cultivãrii plantelor textile. Existã experienþa necesarã, condiþii prielnice continuãrii
acestui gen de activitate, este nevoie doar de programe speciale pe care sã le elaboreze
ºi sã le coordoneze Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi ceilalþi factori
implicaþi în domeniu.

Domnul deputat Ioan Bâldea - Consider cã în vederea constituirii acestor
programe foarte necesare trebuie pornit dintr-un punct. Importantã este destinaþia
producþiei. Topitoria ar putea fi elementul hotãrâtor. De aici se poate pleca, pe un
program progresiv. Cred cã este clar - noi nu facem programe - programele sunt
concepute de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi alþii, dar noi,
Comisia de agriculturã, vã putem sprijini. Aþi observat cã noi sprijinim sectoarele care
aduc ºi beneficii, ale cãror produse sunt cãutate ºi la export. Sprijinul pe care-l putem
acorda este în derularea procesului legislativ. Am provocat aceastã întâlnire din
necesitatea de a cuprinde toate domeniile. Pentru a realiza un buget echilibrat, trebuie
sã cunoaºtem cerinþele tuturor sectoarelor.

E punctul de la care trebuie sã ne apucãm de lucru.

PREªEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Victor NEAGU


