
Parlamentul României
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii  specifice

              Bucureşti,  07.02.2002
              Nr. 24/40

SINTEZA
şedinţei Comisiei din ziua de  06.02.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-
a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 06.02.2002, având la ordinea de zi următoarele:

1. Analiza situaţiei din agricultură cu reprezentanţii Ligii Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din România;

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2002 privind finanţarea
restanţelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un
milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu
finanţare de la bugetul de stat (sesizare în fond - PL 25/2002);

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii
nr.18/1991, republicată  (sesizare în fond - PL 742/2002);

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr.169/1997 şi ale Legii nr.18/1991,
republicată (sesizare în fond - PL 338/2001);

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea  Legii
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 şi ale Legii nr.169/1997  (sesizare în fond - PL 375/2001).

Au fost prezenţi toţi cei 33 de deputaţi membri ai comisiei.
Au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor.
Din partea Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România:
- Domnul Adrian Rădulescu - preşedinte;
- Domnul Aurel Anghel - Prahova;
- Domnul Mihai Leca - Bucureşti;
- Domnul D.Marinescu - Comuna Daia-Giurgiu;

- Domnul Constantin Bozan;
- Domnul Dan Ilie - Ilfov;
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- Domnul H.Popescu - Ilfov;
- Domnul Alexandru Costea - Ilfov;
- Doamna Elena Patriche - APA Galaţi;
- Domnul Emil Dobre - APA Galaţi;
- Domnul Vasile Badica - APA Buzău;
- Domnul Constantin Nistor -  Miloseşti Ialomiţa;
- Domnul I. Măcelaru - APA - Brăila.
Din partea primăriilor din Judeţul Bacău:
- Domnul Toma Spoială - primar Comuna Agăş;
- Domnul Todirel Drumea - primar Comuna Brusturoasa;
- Domnul Constantin Rădulescu - primar Comuna Asău;
- Domnul Dumitru Sebeştin - primar Comuna Palanca.
 Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei, care

anunţă ordinea de zi şi invitaţii prezenţi la dezbateri.
Comisia împreună cu reprezentanţii ligii au dezbătut problemele cu care se

confruntă agricultura României, ajungând la concluzia că pentru îmbunătăţirea actelor
legislative, LAPAR trebuie să ţină legătura tot timpul cu instituţiile statului.

S-a trecut apoi la dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege pentru aprobarea de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2002 privind finanţarea
restanţelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.30/2001
privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei
producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de
stat.

Comisia a votat cu unanimitate de voturi proiectul de lege sus-menţionat, în forma
prezentată de Senat.

Au urmat, apoi, dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată.

La discuţii au fost prezenţi patru primari din judeţul Bacău, care au expus greutăţile
cu care se confruntă în procesul de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile
forestiere, comisia urmând să analizeze cazurile şi să amendeze proiectul de lege sus-
menţionat.

Dezbaterile vor continua în şedinţele viitoare.

   Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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