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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 16.04.2002
şi 17.04.2002
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 16.04.2002, începând cu
orele 1500 şi 17.04.2002, începând cu orele 1000.
La ordinea de zi a şedinţei din data de 16.04.2002 s-a aflat:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2002 pentru modificarea
unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001,
precum şi a unor alte acte normative (şedinţă comună cu Comisia
pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Silvicultură a Senatului avizare - PL 149/2002)
La dezbateri au fost prezenţi toţi cei 32 de deputaţi membri ai comisiei.
Domnul deputat Gelil Eserghep a fost înlocuit de doamna deputat Angela Bogea.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu,
vicepreşedinte al comisiei care a supus aprobării ordinea de zi şi a anunţat că la
şedinţă participă ca invitaţi domnii:
- Gheorghe Moldovan, director general în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
- Victor Ciuciu - Şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice.
După aprobarea ordinii de zi, preşedintele de şedinţă anunţă că propunerile
pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 vor fi
prezentate de reprezentanţii celor două ministere.
Domnul Victor Ciuciu precizează că nu este vorba de fonduri suplimentare
alocate bugetului agriculturii, ci, în cadrul sumelor alocate prin Legea bugetului
de stat pe anul 2002 se doreşte o redistribuire a fondurilor pentru continuarea
lucrărilor la încă două obiective, date menţionate în anexele prezentate.
După dezbateri, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi, în
forma prezentată de Guvern.
Lucrările au continuat în şedinţă în data de 17.04.2002, începând cu orele
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Şedinţa a fost deschisă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte
al comisiei care anunţă că pe ordinea de zi se află ca punct distinct alegerea
preşedintelui comisiei şi că la lucrările comisiei participă domnul Tudor Mohora,

membru al Biroului Permanent, secretar al Camerei Deputaţilor, care va conduce
procedura de alegere a preşedintelui comisiei.
Domnul deputat Tudor Mohora, secretar al Camerei Deputaţilor a spusAstăzi îmi voi exercita un mandat din partea Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor pentru a îndeplini un act care nu este formal nici pentru mine, nici
pentru dumneavoastră.
După cum se ştie, domnul Ilie Neacşu şi-a dat demisia din funcţia de
preşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice, iar acest post a devenit vacant.
Noi am mai avut întâlnire la alegerea preşedintelui comisiei şi spun că
această comisie este percepută de Biroul Permanent ca o comisie serioasă care
are specialişti în problemele care se dezbat aici. Activitatea bună desfăşurată în
comisie o plasează în partea superioară a unui clasament care să evalueze
contribuţia la elaborarea legilor. Chiar dacă au fost şi controverse şi puncte de
vedere diferite, aici au fost elaborate legi foarte bune.
Stimaţi colegi,
Sunt prezenţi în sală 29 de deputaţi.
Articolul 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor stipulează modul în
care se alege preşedintele. Propunerea prezentată de grupul parlamentar se
supune votului comisiei şi se alege cu majoritate de voturi.
Înainte de a trece la vot vă consult dacă mergem pe vot deschis sau vot
secret ? Cine este pentru vot deschis ?
Propunerea de a se merge pe vot deschis a fost aprobată în unanimitate.
Vă aduc la cunoştinţă că Grupul parlamentar al Partidului România Mare
a făcut propunerea pe care o luăm în discuţie şi o votăm. Dacă se întruneşte
numărul de voturi necesar, atunci problema este rezolvată.
La Biroul Permanent s-a primit propunerea ca pentru funcţia de preşedinte
să candideze domnul deputat Ioan Bâldea. Sunt şi alte păreri ?
Se supune la vot propunerea ca domnul deputat Ioan Bâldea să fie ales
preşedinte al comisiei.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
Domnul deputat Ioan Bâldea - Domnule Secretar al Camerei Deputaţilor,
domnule vicepreşedinte, stimaţi colegi, aşa cum arată această comisie, este
percepută corespunzător muncii pe care a desfăşurat-o. Această alegere nu o
percep ca o şefie, ci ca pe o mare răspundere. Mă simt onorat şi simt povara unei
mari responsabilităţi. În ce priveşte activitatea pe care o desfăşurăm vreau să
precizez că sunt inginer în mecanizarea agriculturii şi am avut şi am tangenţe cu
acest domeniu. Pe parcursul activităţii mele am promovat colaborarea şi
consultanţa şi am avut succes. Sunt convins că voi avea şi în continuare sprijinul
în activitatea pe care o voi desfăşura. Aş vrea să mă înţelegeţi, "homo sum,
humani nihil a me alienum puto".
Vă mulţumesc mult !
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Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei - Astăzi am
rezolvat o problemă importantă. În activitatea comisiei a intervenit această
modificare, iar eu am avut sarcina de a asigura interimatul. Rămân la ideea că
una din comisiile importante este comisia pentru agricultură, pentru că
agricultura este unul din domeniile importante.
În continuare, împreună, să perfectăm pachetul de legi şi indiferent de
condiţiile în care vom lucra să căutăm să oferim în perioada următoare cele mai
bune acte normative necesare sectorului agrar.
În legătură cu aceasta am susţinut încă de la început că trebuie să lucrăm în
echipă. Este o înţelegere care s-a făcut şi trebuie să ne respectăm cuvântul dat.
Din cadrul comisiei de agricultură vor ieşi legi în deplină înţelegere, în urma unor
dezbateri normale, marcate de eficienţă. Urez mult succes în activitate domnului
preşedinte Ioan Bâldea !
Domnul Tudor Mohora - Vă doresc succes şi voi informa Biroul
Permanent în legătură cu modul în care s-au rezolvat problemele în şedinţa
comisiei.

p.Preşedinte,

Secretar,

Mihai NICOLESCU

Victor NEAGU
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