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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 23 - 24.05.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23 � 24 mai 2001, avînd
următoarea ordine de zi:

Miercuri - 23.05.2001

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.233/2000 privind sprijinul
acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de
tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat,
cu plata în produse (sesizare în fond � PL 653/2001)

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998, republicată în
temeiul art. IV din Legea nr.141/1999, privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional

     (sesizare în fond - PL 294/2001)
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.87/2000 privind răspunderea
producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase
(avizare � PL 271/2001)

Joi – 24.05.2001

1. Analiza strategiei de privatizare a societăţilor comerciale de către
Agenţia Domeniilor Statului;

2. Analiza situaţiei privind societăţile comerciale privatizate, în curs de
privatizare şi neprivatizate;

3. Analiza situaţiei societăţilor privatizate care nu au achitat plata
acţiunilor la termen;
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4. Analiza situaţiei privind încasarea redevenţei.

Miercuri - 23.05.2001

La şedinţă au participat ca invitaţi:
•  Domnul Ovidiu Natea � Secretar de stat în Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor;
•  Domnul Gheorghe Predilă � Secretar de stat în Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor;
•  Domnul Andrei Ion � Director general al Agenţiei Domeniilor Statului;
•  Domnul Tudorel Baltă � Şef serviciu în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Domnul Adrian Popa � Şef serviciu în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor

La şedinţă au  fost prezenţi 33 deputaţi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu,

preşedintele Comisiei.

În urma dezbaterilor purtate asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.233/2000 privind sprijinul
acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare,
combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse,
Comisia a hotărât, în unanimitate, respingerea acestuia.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.96/1998, republicată în temeiul art. IV din Legea nr.141/1999,
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier
naţional a fost respinsă.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele
generate de produsele defectuoase a primit aviz favorabil.

Comisia, la propunerea domnului preşedinte Ilie Neacşu, a votat în
unanimitate întocmirea unui raport înlocuitor al Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă.

Joi – 24.05.2001

La şedinţă au participat ca invitaţi:
•  Domnul Ovidiu Natea � Secretar de stat în Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor;
•  Domnul Gheorghe Predilă � Secretar de stat în Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor;
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•  Domnul Andrei Ion � Director general al Agenţiei Domeniilor Statului;
•  Domnul Tudorel Baltă � Şef serviciu în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Domnul Adrian Popa � Şef serviciu în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor

La şedinţă au  fost prezenţi 33 deputaţi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu,

preşedintele Comisiei.
Membrii Comisiei au analizat în detaliu privatizarea societăţilor

comerciale de către Agenţia Domeniilor Statului. De asemenea au fost luate în
discuţie şi situaţia societăţilor comerciale privatizate, în curs de privatizare şi
neprivatizate.

O altă problemă discutată a fost cea a societăţilor comerciale privatizate
care nu au achitat plata acţiunilor la termen şi a situaţiei privind încasarea
redevenţei.

               PREŞEDINTE,          SECRETAR,

     Ilie NEACŞU        Victor NEAGU
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