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SINTEZA 
 şedinţei Comisiei din ziua de 20 decembrie 2008 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru  agricultură, 
industrie alimentară şi silvicultură a Senatului, întrunite în ziua de 20 
decembrie 2008 în şedinţă comună, au procedat, în conformitate cu art.72 
alin.2 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, la audierea domnului Ilie Sârbu  , candidat la funcţia de ministru 
al agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat 
Valeriu Tabără, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  a Camerei Deputaţilor. 

Au fost prezenţi 28 deputaţi, membri ai comisiei:  
Tabără Valeriu, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Steriu Valeriu 

Andrei, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftimie Dragoş Adrian, Munteanu 
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rizea Cristian, Stroian Toader, Surdu 
Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

În deschiderea şedinţei, domnul deputat Valeriu Tabără a prezentat 
ordinea de zi şi a invitat pe domnul senator Ilie Sârbu, candidat desemnat 
pentru  postul de ministru al agriculturii, să prezinte  în plenul celor două 
comisii o sinteză a  programului de guvernare. 

Domnul senator Ilie Sârbu – a prezentat aspectele importante din 
activitatea pe care a desfăşurat-o până în prezent şi a insistat pe 
responsabilităţile pe care le-a avut în calitatea sa de fost ministru şi de 
membru al comisiei pentru  agricultură a Senatului României, unde a iniţiat 
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şi a susţinut o serie de proiecte de legi care să contribuie la modernizarea şi 
eficientizarea agriculturii României. 

 Programul pe care îl propune spre aprobare pentu noul mandat de 
ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale cuprinde 9 obiective de 
guvernare şi tot atâtea direcţii de acţiune. 

Obiectivele de guvernare sunt următoarele: 
1. Asigurarea securităţii alimentare a ţării prin creşterea producţiei 

agricole. 
2. Creşterea exportului de produse agro-alimentare şi echilibrarea 

balanţei comerciale agricole. 
3. Susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe 

multianuale. 
4. Eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agro-alimentare. 
5. Accelerarea procesului de dezvoltare rurală. 
6. Modernizarea şi extinderea sistemului de îmbunătăţiri funciare, 

adaptarea agriculturii la schimbările climatice. 
7 Extinderea suprafeţelor de păduri în România şi dezvoltarea 

pisciculturii. 
8. Susţinerea cercetării agricole şi formării profesionale. 
9 Reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul 

agriculturii. 
După prezentarea obiectivelor din programul de guvernare, au 

urmat dezbateri.  
După încheierea luărilor de cuvânt domnul ministru Ilie Sârbu a 

încercat să răspundă la cât mai multe din  întrebările adresate .                                          
Domnul deputat Valeriu Tabără a mulţumit celor prezenţi pentru  

participarea la dezbateri şi s-a trecut la vot. 
 În urma audierii, comisiile au avizat favorabil, cu 34 de voturi 

pentru  şi 5 abţineri candidatura domnului Ilie Sârbu la funcţia de ministru 
al agriculturii  şi dezvoltării rurale.  

 
 

 
 

 

   PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

Valeriu TABĂRĂ                                Vasile MOCANU             
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