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SINTEZA
ºedinþelor Comisiei din zilele de 21.05.2002
ºi 22.05.2002

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 21.05.2002, începând cu orele
1500 ºi 22.05.2002, începând cu orele 930.
Ordinea de zi a fost urmãtoarea:
Marþi 21.05.2002, ora 1500 :
1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind trecerea unor terenuri
forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraþia
Patrimoniului Protocolului de Stat" (sesizare în fond - PL 4/2002).
Miercuri 22.05.2002, ora 930:
1. Analiza stãrii lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare în agricultura României:
a) programul de irigaþii pentru anii 2001 ºi 2002;
b) gradul de realizare a programului de irigaþii pentru anii 2001 ºi 2002;
c) fondurile consumate din bugetul de stat al Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru anii 2001 ºi 2002 ºi efectul lor asupra
performanþei din agriculturã;
d) mãsurile luate pentru reabilitarea ºi modernizarea sistemelor de irigaþii;
e) modul de adaptare a sistemelor de irigaþii în funcþie de evoluþia noilor
forme de exploataþii agricole.
La dezbateri în data de 21.05.2002 au fost prezenþi toþi cei 32 de deputaþi
membri ai comisiei, iar în data de 22.05.2002 a absentat domnul deputat Cãtãlin
Micula, plecat în delegaþie externã.
ªedinþele au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei, care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a informat cã din partea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor participã domnul Ovidiu Ionescu, Secretar de
Stat.
În continuare se trece la dezbateri generale pe marginea proiectului de lege
aflat pe ordinea de zi.
Domnul deputat Octavian Sadici - propune respingerea proiectului de lege.
Supusã la vot propunerea a fost respinsã, întrucât a întrunit doar 7 voturi pentru.
Pe ansamblu, legea a fost votatã cu 12 voturi pentru, 7 voturi contra ºi 1
abþinere.

Lucrãrile în ºedinþã au continuat în ziua de 22.05.2002 cu ordinea de zi
stabilitã.
ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei
care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a anunþat cã participã ca invitat domnul Valentin
Apostol, director al Societãþii Naþionale "Îmbunãtãþiri Funciare" S.A.
Domnul director Valentin Apostol prezintã în continuare o informare amplã
în legãturã cu situaþia lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare în agricultura României în
anii 2001 ºi 2002, precum ºi date cu privire la Programul de irigaþii pentru anii 2001 ºi
2002 ºi gradul de realizare a programului.
O informare scrisã în acest sens a fost distribuitã ºi membrilor Comisiei
pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice.
Dupã prezentarea în detaliu a situaþiei la acest moment se trece la dezbateri.
În continuare domnul director Valentin Apostol rãspunde la întrebãrile
formulate în timpul dezbaterilor.
Domnul deputat Ioan Bâldea - În încheierea dezbaterilor aº vrea sã
considerãm benefic aceastã întâlnire. Solicitãrile dumneavoastrã mi se par corecte ºi
stringente, iar împreunã cu întreaga comisie sã încercãm sã gãsim cele mai bune
soluþii în domeniul analizat astãzi.
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