Parlamentul României
Comisia pentru agricultura, silvicultura,
industrie alimentara si servicii specifice

Bucuresti, 13.09.2000
Nr.239/XVIII/4

PROCES VERBAL
al sedintei Comisiei din ziua de 13.09.2000
La lucrarile comisiei au fost prezenti 31 deputati.
Lucrarile sedintei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Rizescu,
presedintele Comisiei.
Comisia a adoptat în unanimitate urmatoarea ordine de zi:
1. “Discutii asupra stadiului implementarii Programului SAPARD”
2. “Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonantei de urgenta nr.124/2000 pentru aprobarea modificarii
taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse
agricole originare din Uniunea Europeana” (avizare)
3. “Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonantei Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finantarii
actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
republicata si a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, si ale Legii
nr.169/1997” (sesizare în fond)
4. “Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr.136/2000 privind masurile de protectie
împotriva introducerii si raspândirii organismelor de carantina
daunatoare plantelor sau produselor vegetale în România” (sesizare în
fond)
Au participat ca invitati: domnul Ministru Ioan Avram Muresan si domnul
Secretar de Stat Stefan Pete – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, doamna
Secretar de Stat Siclovan M.- Ministerul de Finante si domnul Secretar de Stat
Oancea S. – Ministerul de Externe .

Primul punct al ordinii de zi a constituit un amplu subiect de dezbatere în
cadrul sedintei Comisiei.
Prin reprezentantii sai, fiecare minister a putut sa-si expuna punctul de
vedere.
Pentru ca Programul SAPARD sa fie functional trebuie sa fie îndeplinite
urmatoarele conditii:
- Aprobarea de catre Comisia Europeana a Planului National pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala, care devine, astfel, Document de Programare

si în baza caruia se semneaza Conventia multianuala de finantare între Guvernul
României si Comisia Europeana.
- Acreditarea Agentiei SAPARD, ca organism capabil sa implementeze
Programul SAPARD, la nivel national, regional si local.
- Asigurarea din bugetul national a co-finantarii programului de catre tara
candidata.
În legatura cu prima conditie, aceasta a fost îndeplinita, planul national
fiind comunicat la Bruxelles înca de anul trecut.
A doua conditie impusa nu a fost onorata pâna în prezent, fiecare minister
implicat elaborând un proiect de act normativ propriu, cu puncte de vedere
diferite.
Concluzia care a reiesit din luarile de cuvânt ale membrilor Comisiei,
printre care îi enumeram pe: Gheorghe Cristea, Valeriu Tabara, Johan Peter
Babias, Marian Ianculescu, Petru Steolea, Mihai Chiriac, Ion Cornita,
Teodor Podaru, a fost ca derularea acestui program este necesara, acesta fiind un
program de dezvoltare rurala, de revigorare a satului românesc.
Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi adresarea catre Primul
Ministru a unei scrisori de sustinere a programului SAPARD.
Punctul al doilea de pe ordinea de zi a fost avizat favorabil , cu majoritate
de voturi.
Dezbaterea ultimelor doua puncte de pe ordinea de zi a fost amânata
pentru sedinta viitoare.
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