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PROCES VERBAL  
al şedinţelor Comisiilor reunite ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului din ziua de 22 decembrie 2009 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi Comisia pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală precum şi Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
întrunite în ziua de 22 decembrie 2009 în şedinţă comună, au 
procedat, în conformitate cu art.72 alin.2 din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la 
audierea domnului László Borbély, candidat la funcţia de ministru 
al mediului şi pădurilor. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de doamna 
deputat Sulfina Barbu preşedinta Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor . 

Au fost prezenţi 27 deputaţi, membri ai Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi 31 deputaţi,membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Din partea Senatului au participat 11 senatori, membri ai 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi 11 
senatori, membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi protecţia mediului. 
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Lucrările şedinţei au început la ora 1300. 
În deschiderea şedinţei doamna Sulfina Barbu l-a invitat pe 

domnul deputat László Borbély, candidat desemnat la funcţia de 
ministru al mediului şi pădurilor să prezinte în plenul celor două 
comisii o sinteză a programului de guvernare. 

Programul pe care îl propune spre aprobare pentru mandatul 
de ministru al mediului şi pădurilor conţine 13 obiective de 
guvernare şi 3 direcţii de acţiune, însă ca priorităţi  domnul 
deputat László Borbély a enumerat: 

• accelerarea absorbţiei  fondurilor europene; 
• dezvoltarea durabilă, calitatea vieţii şi mediului; 
• bugete multinaţionale precum cel al UE; 
• descentralizarea agenţiilor de protecţia mediului; 
• susţinerea Programului Naţional de împădurire 

destinat zonelor defrişate şi extinderea suprafeţei 
împădurite a României pe terenurile degradate; 

• menţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi în vederea 
atingerii mediei europene de spaţiu verde pe cap de 
locuitor; 

• revizuirea Strategiei Naţionale de Gestiune a 
Deşeurilor, elaborarea, aprobarea şi monitorizarea 
implementării Planului Naţional de Gestiune a 
Deşeurilor pentru perioada 2009-2013; 

 
   În urma audierii s-a hotărât cu 53 de voturi pentru şi 8 
voturi   împotrivă avizarea favorabilă a candidaturii domnului 
László Borbély, la funcţia de ministru al mediului şi pădurilor. 

 
  Lucrările au fost reluate la ora 1500 cu audierea  domnului 
Mihail Dumitru, candidat la funcţia de ministru al agriculturii şi 
dezvoltării rurale.   

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul Daea 
Petre preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală a Senatului. 
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Au fost prezenţi 27 deputaţi, membri ai Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi 31 deputaţi,membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Din partea Senatului au participat 11 senatori, membri ai 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi 11 
senatori, membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi protecţia mediului. 

În luarea sa de cuvânt domnul Mihail Dumitru a enumerat 
priorităţile sale la preluarea funcţiei de ministru al agriculturii şi 
dezvoltării rurale: 

• reevaluarea politicilor naţionale privind subvenţiile 
prin încadrarea lor într-un cadru european; 

• politici diferenţiate pe tipuri de ferme(de subzistenţă şi 
comerciale); 

• reconsiderarea planurilor de teledetecţie; 
• acordarea de sprijin în domeniul zootehniei; 
• elaborarea unui Program naţional de îmbunătăţiri 

funciare; 
• extinderea suprafeţelor de păduri în România; 
• sprijinirea cosiliilor locale pentru întocmirea 

Registrului Parcelar al terenurilor; 
• sprijinirea înfiinţării unităţilor de procesare a 

produselor agroalimentare; 
 

În urma audierii s-a hotărât cu 58 de voturi pentru şi 1 abţi 
nere avizarea favorabilă a candidaturii domnului Mihail Dumitru 
la funcţia de ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale. 

 
 
 

              Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără        Vasile Mocanu  
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