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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 26 aprilie 2005, începând cu 
orele 1400 şi  a  avut următoarea ordine de zi: 

- Analiza programelor privind strategia dezvoltării rurale în România, în 
concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale;   
- doamna Cornelia Harabagiu – director general, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;      
- domnul Samoilă Szabo – director general, Agenţia SAPARD; 
- domnul Ionel Dociu – director general, Agenţia Naţională pentru  

Consultanţă Agricolă; 
 - domnul Gheorghe Reman  –  consilier,  Agenţia Naţională pentru  

Consultanţă Agricolă. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
Domnul deputat dr.Atilla Kelemen a arătat că în calitate de preşedinte al 

comisiei a considerat ca fiind deosebit de importantă o analiză a problemelor legate 
de dezvoltarea rurală în România. 

În mediul rural se află jumătate din populaţia ţării, unde, din păcate, nivelul 
de dezvoltare este necorespunzător. Având în vedere acest nivel scăzut de 
dezvoltare, consideră că, indiferent de orientarea politică, este necesară o viziune 
pe termen lung, o strategie care să reziste eventualelor schimbări în planul vieţii 
politice. Din păcate, în ultima vreme mai mult s-au schimbat denumirile, fără să se 
fi făcut ceea ce trebuie în dezvoltarea rurală. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a prezentat o informare în legătură cu preocupările 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în domeniul dezvoltării 
rurale. 
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Doamna Cornelia Harabagiu director general în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  a făcut o prezentare în detaliu a programelor care se 
află în derulare în acest moment. 

Domnul Ionel Dociu, director general al Agenţiei Naţionale pentru  
Consultanţă Agricolă a prezentat preocupările instituţiei pe care o conduce pentru  
implicarea specialiştilor care-şi desfăşoară activitatea la sate în cunoaşterea 
programelor de dezvoltare rurală  şi în sprijinirea viitorilor beneficiari pentru  
elaborarea proiectelor. 

  Domnul deputat Ionesie Ghiorghioni – a dorit să i se precizeze ce programe 
pot fi accesate la acest moment şi dacă la unele măsuri au fost suplimentate 
fondurile. 

Domnul deputat Nicolae Popa – a arătat că trebuie făcute eforturi pentru  
aplicarea riguroasă a programelor de dezvoltare rurală, încât eficienţa acestora să 
fie vizibilă. A arătat că programele pentru  dezvoltarea rurală în zona Munţilor 
Apuseni au fost mai bine derulate, pentru  că accesarea fondurilor a fost mai 
permisivă. 

Domnul deputat Ioan Hoban – a arătat că sistemul informaţional este 
ineficient. Se înregistrează greutăţi în întocmirea proiectului. Ar trebui făcută o 
diferenţiere între proiectele cu valori de până în 50.000 de euro şi cele cu valori 
peste această sumă.  

Domnul deputat Liviu Timar – a arătat că dacă dezvoltarea rurală este făcută 
doar prin 2 programe, este prea puţin. Trebuie găsite şi alte forme de dezvoltare. 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să se gândească şi la 
alte forme şi modalităţi de program, cum sunt cele pentru  stimularea tradiţiilor, a 
obiceiurilor şi altele.    

Domnul deputat Dumitru Pardău – a arătat că sunt necesare subvenţii şi 
pentru  zona montană şi că reprezentanţii Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale au în vedere şi acest tip de ajutorare. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a prezentat rezultatele programelor de 
dezvoltare rurală în judeţul Iaşi, arătând că programele de dezvoltare a 
infrastructurii trebuie însoţite de măsuri ample de creşterea nivelului general de 
civilizaţie şi cultură al beneficiarilor programelor de dezvoltare rurală. Este nevoie 
de o schimbare radicală a mentalităţilor şi de pregătirea cetăţenilor pentru  a 
corespunde transformărilor. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – în perspectivă, alături de programele 
existente acum vor apărea şi alte surse de finanţare. Investiţiile în infrastructură 
sunt esenţiale. Important este să nu cheltuim banii fără rost. Sunt multe posibilităţi 
de instruire a celor care să lucreze în consultanţă şi acestea trebuie folosite.  

Domnul deputat Atilla Kelemen – a afirmat că a ascultat cu atenţie toate 
luările de poziţie şi că aşteaptă altceva. Domnul secretar de stat a spus că nu prea a 
fost timp. Ca unul care lucrează în mediu rural, domnul deputat Atilla Keleemn 
cere ca în atenţia fiecărui ministru să se afle o strategie coerentă în domeniul 
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dezvoltării rurale. Este o problemă interministerială, nu doar a Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

În mediul rural sunt probleme de ordin social foarte grave, de învăţământ, 
cultură şi culte, de infrastructură, care îşi aşteaptă de atâta timp rezolvarea. În acest 
domeniu nu trebuie să ne asiste cineva, Franţa, Germania sau Ungaria. 

Mai bine ar fi să consultăm Ungaria, care a  avut un drum similar de parcurs 
şi să învăţăm din experienţa lor pentru  a nu face aceleaşi greşeli. Fără o strategie 
de dezvoltare rurală nu vom face nimic. Trebuie văzut ce se poate face din 
programul de construcţie la sate a unor locuinţe ieftine şi cu confortul necesar care 
să fie oferite specialiştilor care vor să se stabilească aici. S-a încercat mutarea 
intelectualilor la ţară şi nu s-a reuşit.  

Sunt şi alte probleme care-şi caută rezolvarea: problema ecarisajului, a 
deşeurilor menajere, problema apei potabile şi altele. Comisia pentru  agricultură 
propune o colaborare strânsă şi cu ministerul şi cu Agenţia Naţională pentru  
Consultanţă Agricolă şi cu celelalte ministere pentru  a găsi soluţiile cele mai 
potrivite.    

  
 
 

    PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                           Ioan MUNTEANU  
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