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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din ziua de 28 octombrie 2009  

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 28 
octombrie 2009, începând cu ora 1730. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Audierea domnului Adrian Rădulescu, candidatul desemnat 

pentru funcţia de ministru al agriculturii. 
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din 
Camera Deputaţilor şi cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală şi Comisia pentru administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului din Senat. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi, membri ai Comisiei pentru 
agricultură din Camera Deputaţilor: 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, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Surdu-
Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă.  Domnul deputat 
Dan Ştefan Motreanu a fost înlocuit de domnul deputat Octavian Popa, 
domnul Toader Stroian a fost înlocuit de domnul deputat Gheorghe 
Roman, iar domnul deputat Florin Ţurcanu a fost înlocuit de către 
domnul deputat Mihai Voicu.  

Lucrările au fost conduse, alternativ, de către domnul deputat 
Valeriu Tabără şi domnul senator Petre Daea. 

În deschiderea şedinţei domnul deputat Valeriu Tabără a 
prezentat ordinea de zi a şedinţei şi a propus modul de lucru.  
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Domnul Adrian Rădulescu, candidat desemnat pentru funcţia de 
ministrul al agriculturii a prezentat principalele direcţii după care se va 
desfăşura programul său în domeniul agriculturii.  

Domnia sa a precizat că se va preocupa de asigurarea resurselor 
de care agricultura are nevoie şi va milita pentru ca acest sector să fie 
privit şi abordat potrivit importanţei pe care o are.  

Se va acorda o atenţie aparte atragerii de fonduri europene, 
precum şi facilitării modului de accesare a creditelor, pentru ca 
agricultura să devină o adevărată afacere.  

În plan legislativ se va urmări ca actele normative să fie mai uşor 
de aplicat şi se va acţiona pentru promovarea legii camerelor agricole.  

A afirmat că sectorul agricol românesc are o mare capacitate de 
producţie, că poate produce orice şi oricând, dar că trebuie 
reglementată problema intermediarilor, care, pur şi simplu, omoară 
agricultura.  

În continuare, lucrările au fost conduse de către domnul senator 
Petre Daea, care a cerut ca participanţii la şedinţă să formuleze 
întrebări şi să-şi exprime punctul de vedere în legătură cu candidatura 
domnului Adrian Rădulescu.  

Au luat cuvântul domnii senatori Ilie Sârbu, fost ministru al 
agriculturii, domnul Constantin Tămagă, domnii deputaţi Culiţă 
Tărâţă, Victor Raul Soreanu Surdu, Aurel Vlădoiu, Ion Dumitru, Tinel 
Gheorghe, Stelian Fuia, domnul senator Alexandru Pereş, domnul 
senator Gheorghe David, domnul deputat Marius Octavian Popa, 
doamna deputat Ana Lucia Varga, domnul deputat Claudiu Ţaga, 
domnul deputat Ionel Palăr, domnul deputat Ştefan Vasile Beres, 
domnul deputat Korodi Attila, domnul senator Fekete Szabó Andras 
Levente, domnul deputat Ion Tabugan, domnul deputat Pavel Horj, 
domnul deputat Mihai Banu, domnul senator Vasile Nedelcu, domnul 
senator Aurelian Tiberiu Prodan, domnul deputat Mircia Giurgiu, 
domnul deputat Marian Avram, domnul deputat Andrei Valeriu Steriu, 
domnul deputat Ioan Munteanu, domnul deputat Corneliu Olar, 
domnul deputat Valeriu Tabără care au adresat întrebări legate de 
modul în care domnul Adrian Rădulescu va acţiona ca ministru al 
agriculturii şi de modul în care domnia sa vede rezolvarea unora dintre 
problemele cu care sectorul agricol românesc se confruntă în acest 
moment.  

Domnul Adrian Rădulescu a afirmat că, dacă va fi votat, va fi un 
bun ministru, care va pune în practică toate ideile pe care le-a 
dezvoltat la această dezbatere, se va consulta cu cei care au un cuvânt 
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de spus în domeniul agriculturii şi va fi un ministru care va răspunde 
tuturor solicitărilor venite din partea Parlamentului privind prezenţa sa 
la analizele din comisii sau plen. 

A afirmat că, în domeniul irigaţiilor, tot ceea ce înseamnă treapta 
I va trebui să fie pus în funcţiune, iar pentru celelalte suprafeţe să se 
găsească alte soluţii, cum ar fi asigurarea apei prin cădere 
gravitaţională, forarea de puţuri sau irigarea prin picurare.  

A amintit că, pentru fermele de subzistenţă, trebuie trecut la 
comasarea terenurilor, iar pentru reducerea suprafeţelor care nu sunt 
cultivate să se aplice măsurile prevăzute în legislaţia actuală. 

În legătură cu biotehnologiile, a afirmat că este un domeniu 
fundamental pentru creşterea calităţii şi cantităţii producţiilor şi că este 
un „fan” al organismelor modificate genetic. 

A subliniat că s-a preocupat, în calitate de fermier şi de 
preşedinte al LAPAR, pentru deblocarea unor fonduri necesare 
agriculturii şi că are în vedere transformarea CEC într-o bancă 
agricolă. 

De asemenea, a subliniat necesitatea utilizării cu eficienţă a 
sumelor importante alocate agriculturii din fondurile europene, a căror 
accesare nu se înscrie în aşteptările momentului. 

După finalizarea dezbaterilor, s-a trecut la exprimare a votului. 
Candidatura domnului Adrian Rădulescu a fost respinsă, 
înregistrându-se 26 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă şi 1 
abţinere.  

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