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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a ţinut lucrările în şedinţe în zilele de 20 şi 21 noiembrie 2001, cu
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Legea Creditului

Agricol (sesizare în fond - PL 311/2001)
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  Cooperativele Agricole

(sesizare în fond - PL 329/2001).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole (continuarea
dezbaterilor - PL 591/2001);

La şedinţa din data de 20.11.2001 a participat ca invitat domnul
Gheorghe Sin, Secretar de Stat  în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, iar la şedinţa din 21.11.2001 a participat domnul Gheorghe Predilă,
Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

  Au fost prezenţi toţi cei 33 deputaţi, membri ai Comisiei.
În şedinţa din data de 20.11.2001, care a fost condusă de domnul deputat

Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei, au fost reluate dezbaterile asupra proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001
privind exploataţiile agricole. Textul legii a fost completat cu două
amendamente aduse de domnul deputat Marian Ianculescu, articole care se
referă la formele juridice ale exploataţiilor agricole. Astfel, formele juridice în
care se pot organiza exploataţiile agricole  sunt cele prevăzute de legislaţia în
vigoare, respectiv în Legea 31/1991 referitoare la societăţile comerciale şi
Legea 36/1991 privind societăţile agricole. Persoanele juridice organizate sau
care se vor înfiinţa în una din formele juridice prevăzute de legislaţia în vigoare
sunt considerate exploataţii agricole dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de
prezenta lege.

În şedinţa din data de 21.11.2001 dezbaterile au vizat propunerea
legislativă privind cooperativele agricole.
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Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu,
vicepreşedinte al  Comsiei, care a anunţat că această propunere este elaborată de
un grup de iniţiatori constituit din deputaţi din partea P.S.D.

A luat apoi cuvântul domnul Gheorghe Predilă, Secretar de Stat în
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor care a prezentat pe scurt
istoricul organizaţiilor cooperatiste şi a subliniat importanţa adoptării acestui
proiect de lege, care constituie o alternativă de organizare potrivit aspiraţiilor
producătorilor agricoli şi care urmează să devină un instrument util pentru
dezvoltarea în mediul rural prin preluarea surplusului de produse agricole,
procesarea acestora şi valorificarea pentru consumul intern şi extern.

Decapitalizarea continuă a agriculturilor a creat o situaţie excepţională,
care necesită crearea unui cadrul juridic corespunzător pentru a stimula
asocierea producătorilor agricoli în vederea unirii eforturilor acestora în
structuri eficiente, care să permită obţinerea unei producţii agricole superioare,
cât şi diversificarea activităţilor pe care aceştia le pot desfăşura, fapt ce impune
adoptarea unui act normativ sub formă de lege.

După dezbaterile generale s-a trecut la dezbaterea pe capitole a textului
legii parcurgându-se primele patru articole de lege. Amendamentele aduse se
vor regăsi în raportul care se va întocmi la acest proiect de lege.

  Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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