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SINTEZA  
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 12 şi 13 aprilie 2005 

 
  

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12 şi 13 aprilie 2005 
având următoarea ordine de zi: 
 - Analiza situaţiei privind stadiul culturilor agricole.  

Lucrările şedinţei din data de 12.04.2005au început la orele 1400 şi au 
fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat motivat 
domnul deputat Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitat a participat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a dat cuvântul domnului Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care a prezentat o informare în 
legătură cu stadiul culturilor agricole şi cu măsurile care se impun pentru  
realizarea unor recolte superioare cantitativ şi calitativ. 

 Astfel, s-a arătat că, în ce priveşte culturile de toamnă semănatul s-a 
realizat în totalitate, la majoritatea culturilor, la unele înregistrându-se şi unele 
depăşiri ale programului stabilit. De exemplu, pe total, faţă de un program de 
2.348.900 ha, s-au însămânţat 2.621.530 ha (111%) , la rapiţa pentru  ulei s-au 
semănat  87.473 ha depăşind cu 19% suprafaţa programată, iar la grâu şi 
secară s-a semănat cu 15% mai mult, adică 2.210.190 ha. 

La orzul de toamnă s-a semănat pe suprafaţa de 222.161 ha, 
reprezentând 94% din  suprafaţa programată a se semăna în această toamnă. 

Orzoaica de toamnă s-a semănat pe suprafaţa de 51.855 ha, 
reprezentând 70% din suprafaţa programată a se semăna în toamnă. 

La celelalte culturi care se seamănă în această primăvară, se urmăreşte 
asigurarea condiţiilor pentru  buna desfăşurare a lucrărilor, începând de la 
sămânţa certificată şi până la asigurarea motorinei necesare. 

Au urmat dezbateri. 
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 13 aprilie 2005, începând cu 

orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedinte 
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al comisiei. Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat  
motivat domnul deputat Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă.  

Ca invitat a participat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
    - Analiza situaţiei privind stadiul culturilor agricole (continuarea 
dezbaterilor).  

Au continuat dezbaterile pe ordinea de zi. 
În cursul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea bunei organizări şi 

urmăririi lucrărilor din campania agricolă de primăvară. S-a subliniat 
importanţa asigurării seminţelor de calitate superioară precum şi a substanţelor 
şi tratamentelor pentru  protecţia fitosanitară a culturilor agricole şi produselor 
agricole depozitate prin măsuri de prevenire şi combatere a agenţilor de 
dăunare.    

    
 

 
 
 VICEPREŞEDINTE,             SECRETAR,  

  
Valeriu TABĂRĂ                     Ioan MUNTEANU 
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