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SINTEZA
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 23.04.2003
şi 24.04.2003
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23.04.2003 şi
24.04.2003.
Şedinţa din data de 23.04.2003, a început la orele 1400 şi a fost condusă
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a supus aprobării
următoarea ordine de zi:
1. Analiza situaţiei actuale privind sectorul de creştere a porcilor.
2. Analiza situaţiei calamităţilor din iarna anului agricol 2002-2003.
La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei.
După aprobarea ordinii de zi, anunţă că participă ca invitaţi următorii:
- domnul Gheorghe Caruz – preşedintele Patronatului Român al Cărnii de
Porc;
- domnul Mircea Stoiţă – vicepreşedinte al Patronatului Român al Cărnii
de Porc;
- domnul Gheorghe Dumea – vicepreşedinte al Patronatului Român al
Cărnii de Porc;
- domnul Ioan Antoci – vicepreşedinte al Patronatului Român al Cărnii
de Porc de Porc;
- doamna Stanca Tudor – director executiv al Patronatului Român al
Cărnii de Porc;
- domnul Nicolae Badea – director Patronatul Român al Cărnii de Porc şi
secretar general;
- domnul Nicolae Zeneci – director ştiinţific al Combinatului SUINTEST
– PERIŞ;
- domnul Nicolae Petre - director general în cadrul Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Dezbaterile au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei, care a arătat că analiza domeniului creşterii porcilor a fost impusă de
situaţia existentă în acest moment pe piaţa cărnii de porc, unde se înregistrează
unele aspecte care pun în pericol poziţia şi activitatea producătorilor interni de
carne de porc. În ultima vreme, în presa scrisă şi audiovizuală au fost semnalate
aspecte concrete, care au tras un semnal de alarmă în legătură cu perspectiva

acestui domeniu în contextul negocierilor pentru aderarea la Comunitatea
Europeană.
Dezbaterile din şedinţă să constituie şi o analiză a acestui domeniu şi, pe
baza concluziilor care vor rezulta, împreună cu factorii răspunzători să fie luate
măsurile necesare pentru salvarea sectorului creşterii porcilor şi pentru
încadrarea în coordonatele în care trebuie să ne înscriem în agricultura
europeană.
Domnul deputat Victor Neagu – A arătat că această analiză va fi
continuată, cu implicarea tuturor factorilor care au răspunderi în domeniu. Până
la viitoarea analiză este necesară o cunoaştere cuprinzătoare a problemelor şi
este bine să ştim tot ceea ce se propune pentru rezolvarea situaţiei. Patronatul,
sindicatele, procesatorii, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
trebuie să adopte măsuri ferme pentru salvarea sectorului.
Domnul Petre Nicolae – A prezentat principalele măsuri adoptate de
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi a arătat că ministerul
urmăreşte evoluţia în sectorul porcine şi a luat deja măsura creşterii subvenţiei
de la 4.000 lei/kg la 7.000 lei/kg. A fost aprobat importul pentru 200.000 tone
porumb fără taxe vamale.
Domnul deputat Ioan Bâldea – A propus ca toate aspectele semnalate să
fie cuprinse într-o notă, iar analiza pe problematica acestui sector să fie reluată
într-o şedinţă viitoare.
Trebuie să avem în vedere în primul rând interesul naţional. România să
nu fie obligată, din cauza nerealizărilor din acest sector, să apeleze la importuri,
pentru că există capacităţi de producţie în plan intern, iar producţia internă
trebuie încurajată şi protejată.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24.04.2003, începând cu
orele 900.
Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei, care a propus la ordinea de zi următorul punct:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii corpului agronomic din
România (dezbateri generale – PL 221/2003)
Domnul preşedinte Ioan Bâldea a arătat că au fost formulate
amendamente la acest proiect şi a recomandat ca ele să fie studiate de
subcomisia de agricultură care are sarcina de a prelua toate observaţiile şi
propunerile de până acum. Varianta la care se lucrează să fie definitivată până la
următoarea şedinţă a comisiei.
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