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PROCES - VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 11 iunie 1997
La lucrări au fost prezenţi toţi cei 31 de domni deputaţi membri ai Comisiei, participând ca invitaţi:
- Domnul Ion Seceleanu, Secretar de Stat la Departamentul
Pădurilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
- Domnul Florin Scrieciu, Director general la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
A participat şi domnul Vasile Lupu, Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Preşedinte Gh. Cristea.
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul
acordat de stat producătorilor agricoli, precum şi pentru abrogarea unor hotărâri de Guvern date în
aplicarea acestei legi.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului ,,Lege pentru modificarea şi completarea Legii Fondului
Funciar Nr. 18/1991”.
3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanţe.
Domnul Preşedinte Gh. Cristea a dat cuvântul domnului Fl. Scrieciu pentru expunerea de motive
privind proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli,
precum şi pentru abrogarea unor hotărâri de Guvern date în aplicarea acestei legi.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima opiniile faţă de această iniţiativă legislativă domnii: deputat M.
Ianculescu - P.D.S.R., deputat P. Şteolea -P.R.M., deputat V. Tabără - P.U.N.R., V. Neagu - P.D.S.R. şi domnul I.
Seceleanu, Secretar de stat la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, care au solicitat să nu se abroge
articolul 6 din Legea 83/1993 până nu se iniţiază un alt act normativ pentru stimularea extinderii pădurilor.
Domnul deputat Al. Lăpuşan şi Domnul Vicepreşedinte V. Tabără au cerut respingerea acestui
proiect de lege, pentru că nu avem un alt act normativ care să vină în sprijinul producătorilor agricoli.
Domnii deputaţi Gheorghe Cristea. Sergiu Rizescu, Paul Alecu, Valentin Argeşanu, de la grupul
parlamentar P.N.Ţ.C.D. şi Şt. Popescu-Bejat şi M. Chiriac, de la grupul parlamentar U.S.D. au arătat că Legea 83/1993
nu a fost aplicată corect, (câte procente din ajutor au ajuns la producătorii particulari care deţin peste 80% din terenul
arabil ?), iar ideea de subvenţionare trebuia să fie mai clară.
S-a trecut apoi la dezbaterea şi votarea proiectului de Lege pe articole.
La finalul dezbaterilor, proiectul de Lege - cu amendamentele aprobate - a fost votat cu majoritate de
voturi (5 voturi împortivă şi o abţinere).
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ,,Legea pentru modificarea şi
completarea Legii Fondului Funciar Nr. 18/1991”.
Expunerea de motive a fost prezentată de domnul deputat Vasile Lupu, Vicepreşedintele Camerei
Deputaţilor.
Timpul limită de dezbatere pentru fiecare vorbitor a fost stabilit la două minute.
Au luat cuvântul domnii deputaţi Al. Lăpuşan, M. Ianculescu, M. Chiriac, I. Corniţă, V. Neagu, E.
Barna, pentru a-şi expune opiniile faţă de acest proiect de lege.
Proiectul de lege a fost dezbătut pe articole, prezentate de domnul Vicepreşedinte Elek Barna.
Cu amendamentele aprobate şi respinse - prezentate în Raport - proiectul de Lege a fost adoptat cu
majoritate de voturi (4 voturi contra).
La punctul 3 al ordinei de zi s-a trecut la dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.
În urma dezbaterilor, Comisia a votat în unanimitate acest proiect de Lege.
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