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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 31.01.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 31.01.2002,  având la
ordinea de zi următoarele:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Legea
Creditului Agricol (dezbateri generale - PL 311/2001).

Au fost prezenţi toţi cei 33 de deputaţi membri ai comisiei.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele

Comisiei, care anunţă că propunerea legislativă privind Legea Creditului
Agricol este prezentată din partea iniţiatorilor de domnul deputat Victor
Neagu, secretarul Comisiei pentru agricultură, după care vor urma dezbateri
generale pe marginea textului de lege prezentat.

Domnul deputat Victor Neagu arată că Legea Creditului Agricol este
un act normativ necesar pentru asigurarea surselor financiare necesare
producţiei agricole, care are caracteristici deosebite.

Restructurarea sectorului financiar este unul din elementele esenţiale
ale strategiei de pregătire a României în vederea integrării europene şi,
concomitent, o parte integrantă a procesului de tranziţie la economia de piaţă.

De asemenea, sunt necesare fonduri pentru ridicarea nivelului cultural
şi instruirea profesională a agriculturilor, care trebuie să-şi însuşească noi
cunoştinţe tehnice, manageriale şi economice. Pentru aceste considerente este
necesară asigurarea unui cadru instituţional al creditului agricol care să
confere siguranţă şi eficienţă în activitatea de creditare. Beneficiarul acestor
credite, respectiv producătorul agricol, are astfel posibilitatea să elaboreze
propriul program de dezvoltare, să stabilească tehnologiile de producţie
corespunzătoare pentru fiecare cultură în parte şi contractele de vânzare a
produselor.

Creditul Agricol poate fi realizat în forma unei instituţii care trebuie să
respecte prevederile Legii bancare nr.58/1998.
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Se propune înfiinţarea Creditului Agricol ca o societate pe acţiuni, cu
participarea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca mandatat al
statului român şi a cel puţin patru bănci comerciale.

Importanţa adoptării Legii Creditului Agricol a fost subliniată şi de
domnii deputaţi Marian Ianculescu, Ion Bâldea, Ludovic Mardari.

Domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei, arată că această
lege este aşteptată de viitorii beneficiari şi aplicarea ei va duce cu siguranţă la
creşterea posibilităţilor de ajutorare a sectorului agricol în procesul de
restructurare. Să se lămurească aspectele legate de sursele prevăzute anual în
bugetul de stat cu destinaţia creditării producătorilor agricoli.

Creditul Agricol va fi acordat producătorilor agricoli care realizează
produse destinate pieţei, indiferent dacă acestea sunt contractate cu societăţi
de comercializare a produselor agricole sau sunt valorificate direct.

Dezbaterile vor fi reluate într-o şedinţă viitoare şi, până atunci, să se
lămurească toate aspectele legate de buna aplicare a acestui act normativ.

   Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU


	PROCES VERBAL

