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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 17  şi  18 iunie 2003  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a 
desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17 şi  18 iunie 2003. 

Şedinţa din data de 17 iunie 2003 a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, 
preşedintele comisiei care a supus aprobării următoarea ordine de zi: 

- Audierea candidatului la funcţia de membru al Guvernului � ministru al 
agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. 

La şedinţă au participat 30 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost absenţi domnii 
deputaţi Octavian Sadici şi  Marian Ianculescu, aflaţi în delegaţie externă. 

Ca preşedinte de şedinţă, domnul deputat Ioan Bâldea a arătat că, în conformitate cu 
decizia Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 17.06.2003 şi a 
programului de lucru stabilit, în şedinţa comună urmează a se realiza audierea candidaţilor 
la funcţia de membru al Guvernului. Corespunzător sferei de competenţă, postul pentru care 
se face audierea este cel de ministru al agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, iar pentru 
această funcţie este desemnat să candideze domnul Ilie Sârbu care, pe lângă funcţia de 
ministru al agriculturii pe care a îndeplinit-o până acum urmează să preia şi atribuţiile care 
reveneau ministrului mediului şi apelor. 

După audiere şi dezbateri urmează ca plenul comisiilor reunite să se pronunţe prin 
vot şi se va întocmi un aviz consultativ comun. 

În continuare s-a dat cuvântul domnului Ilie Sârbu, care a prezentat direcţiile 
principale pe care ministerul nou creat le are în vedere în domeniul mediului.  

După prezentarea programului, s-a trecut la dezbateri. 
După dezbateri, domnul ministru Ilie Sârbu a răspuns la întrebările formulate. 
După finalizarea dezbaterilor preşedintele de şedinţă, domnul deputat Ioan Bâldea, a 

supus aprobării propunerea de a se acorda un aviz favorabil. Propunerea a fost aprobată cu 
majoritatea voturilor. S-au  înregistrat cinci voturi împotrivă şi trei abţineri.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18.06.2003, orele 900 şi au fost conduse 
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării următoarea 
ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind cooperativele agricole 
(dezbateri generale � PL 329/2001). 

La şedinţă au participat 30 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost absenţi domnii 
deputaţi Octavian Sadici şi  Marian Ianculescu, aflaţi în delegaţie externă. 

În timpul dezbaterilor s-a subliniat că pentru agricultură trebuie elaborată o lege 
specifică şi cuprinzătoare, care să creeze o nouă imagine pentru ceea ce trebuie să reprezinte 
cooperaţia agricolă în zona rurală. S-a stabilit că până la şedinţa viitoare să se studieze cu 
mare atenţie şi celelalte propuneri de organizare a cooperaţiei şi să se urmărească eliberarea 
unui aviz din partea Guvernului, a cărei poziţie să fie cunoscută de membrii comisiei.  
 

      PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
                 Ioan BÂLDEA                Victor NEAGU     
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