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PROCES - VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 25.06.1997
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 31 de deputaţi, precum şi domnul
Viorel Raicu, secretar de stat la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului, domnul Prof. Paul Decei, consilier la Romsilva, ca invitaţi.
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea,
preşedintele Comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următorea ordine de zi:
,,- Discuţii asupra iniţiativei legislative ,,Legea protecţiei
fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii”;
- Discuţii în vederea avizării asupra propunerii legislative
pentru modificare şi completarea Legii nr. 80/1992;
- Discutarea următoarelor iniţiative legislative pentru care
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice a întocmit Rapoarte în legislatura
1992/1996:
1. Propunerea legislativă privind societăţile cooperative şi
organismele agricole interprofesionale.
2. Proiectul de lege privind acoperirea financiară a datoriilor
faţă de stat şi de alte persoane juridice, rămase în urma
desfiinţării fostelor cooperative agricole de producţie.
3. Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea A.D.A.R. “
Domnul Preşedinte Gh. Cristea a prezentat punctul de vedere al
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului cu privire la proiectul de
lege privind pescuitul, piscicultura şi protecţia fondului piscicol şi s-a hotărât cu
unanimitate de voturi ca proiectul să fie dezbătut după primirea punctului de
vedere al Guvernului.
S-a hotărât ca dezbaterea să aibă loc în perioada vacanţei parlamentare, în
perioada 28-31iulie.
Domnul Preşedinte Gh. Cristea a prezentat propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii 80/1992.
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Comisia a avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, această propunere
legislativă.
S-a trecut apoi la discutarea unor iniţiative legislative pentru care Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a
întocmit Rapoarte în legislatura 1992-1996.
Domnul Preşedinte Gh. Cristea arată că pentru aceste iniţiative legislative
trebuiesc făcute rapoarte suplimentare.
În urma dezbaterii proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea A.D.A.R. domnul Preşedinte Gh. Cristea a arătat că propunerea
nu mai este relevantă, pentru că au apărut alte acte legislative.
Domnul Preşedinte Gh. Cristea a propus respingerea acestui proiect de
lege.
Domnul Secretar V. Neagu arată că dânsul cunoaşte istoricul propunerii
legislative privind A.D.A.R., ce nu mai corespunde actualei politici
guvernamentale, deci este caduc.
Însă peste tot în lume există agenţii de dezvoltare rurală şi trebuie să ne
gândim să cerem Guvernului actual un proiect de lege pentru înfiinţarea unei
agenţii ca în vest şi să punem deci ceva în loc.
Domnul Vicepreşedinte Elek Barna a afirmat că observaţia domnului
Secretar V. Neagu este corectă.
Trebuie să gândim formarea unei agenţii pentru sprijinirea agriculturii.
Domnul deputat A.P. Alecu arată, în completare, că nu ne poate obliga
nimeni să aşteptăm să ne trimită Guvernul iniţiativa sa.
Domnii deputaţi specialişti în domeniu să întocmească un proiect de lege
tehnic pe care să-l trimitem la Guvern.
Domnul deputat M. Chiriac este de aceeaşi părere cu domnul deputat A.P.
Alecu.
Cu un vot contra, s-a votat respingerea proiectului de lege.
Domnul Preşedinte Gh. Cristea a prezentat pentru luarea în discuţie:
,,Proiectul de Lege privind acoperirea financiară a datoriilor faţă de stat şi de
alte persoane juridice, rămase în urma desfiinţării fostelor cooperative agricole
de producţie”, propunând ca proiectul şi Raportul încheiat în legislatura trecută
să fie trimise la Ministerul Finanţelor, pentru a-şi exprima punctul lor de
vedere, deoarece aceste cooperative agricole de producţie nu mai există,
patrimoniul lor a dispărut, debitorii nu mai pot fi acţionaţi în instanţă,
evidenţele contabile nu mai există, etc.
Domnul Secretar V.Neagu a arătat că trebuie cunoscut punctul de vedere al
Ministerului Finanţelor. Trebuie solicitată la Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei o situaţie cu ceea ce a mai rămas din patrimoniu de la fostele
C.A.P.-uri şi A.I.C.-uri, cine le-a obţinut, direcţiile agricole judeţene cunoscând
situaţia.
Domnul Preşedinte Gh. Cristea afirmă că unele C.A.P.-uri şi A.I.C.-uri
funcţionează, dar numai Ministerul Finanţelor este direct interesat.
Domnul Secretar V. Neagu propune să fie sesizate Ministerul Finanţelor,
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Banca Agricolă.
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Domnul Preşedinte Gh. Cristea arată că peste 6 miliarde lei provin din
datoriile fostelor C.A.P.-uri pentru pesticide, şi Guvernul va trebui să plătească.
Procesele intentate pentru recuperarea datoriilor au fost câştigate de firmele
care au livrat pesticidele.
Domnul deputat I. Corniţă întreabă de ce să fie lăsate lucrurile în voia
soartei şi ce s-a întâmplat cu fostele C.A.P.-uri ?
Unele A.I.C.-uri s-au pus în ultimul timp pe picioare şi valoarea lor nu
poate fi neglijată.
Domnul Preşedinte Gh. Cristea supune la vot sesizarea Ministerului
Finanţelor pentru a afla punctul lor de vedere, pentru a vedea ce se poate face în
continuare cu acest proiect de lege.
Cu unanimitate de voturi, Comisia a aprobat să fie sesizat Ministerul
Finanţelor.
Domnul Preşedinte Gh. Cristea a prezentat propunerea legislativă privind
societăţile cooperative şi organismele agricole interprofesionale, propunând
respingerea ei, deoarece este departe de realitatea economică.
Domnul deputat A. P. Alecu arată că această propunere legislativă este
perimată (de ex. Art.11).
Cu majoritate de voturi (cu două abţineri) propunerea legislativă privind
societăţile cooperative şi organismele agricole interprofesionale a fost respinsă.
Deasemenea, s-a propus ca în vacanţa parlamentară, Comisia să dezbată
(în perioada 28-31 iulie) proiectul ,,Legea protecţiei fondului piscicol, a
pescuitului şi a pisciculturii” precum şi proiectul de ,,Lege privind protecţia
albinelor şi stimularea practicării apiculturii”.
Pentru luna august s-a propus întrunirea Comisiei pentru dezbateri în
perioada 25-28, dacă vor fi solicitări.
Programul pentru vacanţa parlamentară a fost votat cu unanimitate de
voturi.
P R E Ş E D I N T E,
Gheorghe Cristea

Secretar,
I. Neacşu
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