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SINTEZA
ºedinþelor Comisiei din zilele de 04.06.2002

ºi 05.06.2002

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice
ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 04.06.2002, începând cu orele 1500 ºi
05.06.2002, începând cu orele 830, având la ordinea de zi urmãtoarele:

Marþi 04.06.2002:
1. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative privind organizarea ºi

funcþionarea birourilor de carte funciarã (avizare - PL 203/2002)

Miercuri 05.06.2002:
1. Analiza situaþiei privind implementarea Programului SAPARD în România.
2. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului

Anual de Finanþare 2001 dintre Guvernul României ºi Comisia Comunitãþii
Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002 (sesizare în fond
- PL 268/2002).

La ºedinþa din 04.06.2002 au participat 32 deputaþi membri ai comisiei.
ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei

care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a prezentat modalitãþile de lucru.
Propunerea legislativã reglementazã organizarea birourilor de carte funciarã,

competenþele ºi atribuþiile notarilor de carte funciarã, drepturile ºi îndatoririle acestora,
rãspunderea lor juridicã, desfãºurarea ºi controlul activitãþii notarilor de carte funciarã,
organizarea arhivei ºi a evidenþei birourilor de carte funciarã, precum ºi sancþiunile ce
se aplicã în cazul nerespectãrii, de cãtre notarii de carte funciarã, a prevederilor legii.

În dezbaterile pe marginea acestui proiect de act normativ au fost reliefate ºi
câteva neajunsuri înregistrate în activitatea desfãºuratã de birourile de carte funciarã.

În continuare, domnul deputat Ioan Bâldea menþioneazã cã membrii Comisiei
pentru agriculturã au examinat cu atenþie expunerea de motive la aceastã propunere
legislativã, precum ºi avizul favorabil al Consiliului Legislativ ºi supune aprobãrii
propunerea de a se aviza favorabil acest proiect de lege, urmând ca dezbaterea pe fond
sã se realizeze în Comisia juridicã.

În urma votului, membrii comisiei au aprobat, în unanimitate, sã acorde aviz
favorabil acestei propunerii legislative.

Lucrãrile în ºedinþã au continuat în data de 05.06.2002 începând cu orele 830,
conform cu ordinea de zi programatã.
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ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele comisiei
care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a anunþat cã participã ca invitaþi:

- domnul Valeriu Steriu - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor,

- domnul ªtefan Mitrache - director general al Agenþiei SAPARD,
- domnul Andrei Dîrlãu - director, Direcþia asistenþã tehnicã ºi formare

profesionalã din cadrul Agenþiei SAPARD.
La ºedinþã au participat toþi cei 32 deputaþi membrii ai comisiei.
S-a dat în continuare cuvântul domnului ªtefan Mitrache, director general al

Agenþiei SAPARD care a prezentat o informare detaliatã în legãturã cu stadiul
acreditãrii Agenþiei SAPARD ºi cu problemele principale care derivã din aceastã
activitate deosebit de importantã.

În finanlul dezbaterilor, domnul Valeriu Steriu - secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi domnul ªtefan Mitrache rãspund la întrebãrile
formulate în timpul dezbaterilor.

Domnul deputat Ioan Bâldea - Considerãm întâlnirea de azi un moment de
informare reciprocã. Veþi primi din partea Comisiei o notã de probleme. S-a desprins
ºi din luãrile de cuvânt cã Agenþia SAPARD este deja o investiþie pentru statul român.
Toatã lumea aºteaptã competenþa ºi operativitatea în derularea programelor ºi aveþi
datoria sã dinamizaþi întreaga activitate. Programele sunt în premierã, iar prin oamenii
pe care îi aveþi al dispoziþie sã clarificaþi ºi sã îmbunãtãþiþi activitatea.  Vrem sã fim cât
mai documentaþi în aceastã problematicã.

Vã mulþumesc în numele membrilor comisiei !
În continuare, preºedintele comisiei supune dezbaterii proiectul de Lege pentru

ratificarea Acordului Anual de Finanþare 2001 dintre Guvernul României ºi Comisia
Comunitãþii Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru Agriculturã
ºi Dezvoltare Ruralã, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002.

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaþi, în conformitate cu prevederile
art.51 ºi 52 din Regulamentul Camerei Deputaþilor: domnul Valeriu Steriu - secretar
de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,  domnul ªtefan Mitrache -
director general al Agenþiei SAPARD ºi domnul  Andrei Dîrlãu - director Direcþia
asistenþã tehnicã ºi formare profesionalã din cadrul Agenþiei SAPARD.

Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi. Comisia a propus
admiterea fãrã modificãri a proiectului de lege.

PREªEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Victor NEAGU


