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SINTEZA
şedinţelor  Comisiei din zilele  de  12.02.2002 şi

13.02.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-
a desfăşurat lucrările în şedinţele din zilele de 12.02.2002 şi 13.02.2002, având pe ordinea
de zi următoarele:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.6 din Legea

nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului (sesizare în fond - PL 725/2001);

2. Dezbaterea şi avizarea asupra propunerii legislative privind Legea Creditului Agricol
(sesizare în fond - PL 311/2001);

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea
Naţională "Tutunul Românesc" S.A. (sesizare în fond - PL 710/2002);

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.186/2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a
tutunului brut (sesizare în fond - PL 717/2002);

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.140/2001 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului  nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare ruruală (sesizare în fond - PL 733/2002);

6.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului  nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice
dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate (sesizare în fond - PL 704/2002).

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

Alimentaţiei şi Pădurilor;
- Domnul Miron Moldovan - Director General în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor;
- Dumitru Neaţă - Director General în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor;
- Bogdan Ţârlea - Director Direcţia Juridică Agenţia SAPARD.

Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei.
Marţi 12.02.2002, ora 1500.
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Membri Comisiei au dezbătut propunerea legislativă pentru completarea art.6 din
Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului. În urma dezbaterilor Comisia a hotărât respingerea
propunerii legislative sus-menţionată.

La punctul doi al ordinei de zi, membri Comisiei au dezbătut propunerea legislativă
privind Legea Creditului Agricol. Propunerea legislativă a fost votată cu unanimitate de
voturi, amendamentele admise şi respinse fiind cuprinse în raportul Comisiei.

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2001 privind unele măsuri de
redresare financiară la Societatea Naţională "Tutunul Românesc" S.A. În urma
dezbaterilor Comisia a hotărât, avizarea favorabilă în forma prezentată.

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2001 privind instituirea
sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut. În urma dezbaterilor Comisia a hotărât
avizarea favorabilă.

Miercuri 13.02.2002, ora 830.
La punctul unu al ordinii de zi, Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2001 pentru modificarea
art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a
Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare ruruală. În urma
dezbaterilor, Comisia a hotărât  ca acesta să fie suspus spre dezbatere şi adoptare Plenului
Camerei Deputaţilor, în forma prezentată de Senat.

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.168/2001 privind punerea în valoare a
construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării
animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate. În urma dezbaterilor
generale membrii Comisiei au hotărât ca dezbaterile pe articole să continue  în şedinţa
viitoare.

   Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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