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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii  specifice
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              Nr. 31/XVIII/4

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 08- 10.01.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 08 - 10.01.2001 având următoarea ordine de zi:

08.01.2001 ora 17.00 – dezbateri generale

1. “ Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 164/1999 pentru înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului şi a Fondului de dezvoltare a agriculturii” (sesizare în
fond)

2. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea şi organizarea
Agenţiei Naţionale a Fermelor Agricole” (sesizare în fond)

3. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2000 pentru
modificarea Ordonanţei guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii
unor tarife pentru servicii prestate de Oficiul Naţional pentru Cadastru,
Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi
cartografie” (sesizare în fond)

09.01.2001 ora 8.30 – dezbateri pe articole

1. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2000 pentru
modificarea Ordonanţei guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii
unor tarife pentru servicii prestate de Oficiul Naţional pentru Cadastru,
Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi
cartografie” (sesizare în fond)

2. “ Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 164/1999 pentru înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului şi a Fondului de dezvoltare a agriculturii” (sesizare în
fond)

3. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei
dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în
domeniul protecţiei plantelor şi carantinei, semnată la Bucureşti la 30 iunie
1999” (sesizare în fond)
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4. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei
dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în
domeniul sanitar – veterinar, semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999” (sesizare
în fond)

5. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2000 privind
instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în
vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din
toamna anului 2000” (sesizare în fond)

6. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 223/2000 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru
finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a
celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998 – 2000” (sesizare în fond)

7. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2000 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999
privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici” (avizare)

10.01.2001 ora 8.30 – dezbatere pe articole

1. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea şi organizarea
Agenţiei Naţionale a Fermelor Agricole” (sesizare în fond)

2. “Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pâinii” (sesizare în fond)
3. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind
procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în
plante şi produse vegetale” (sesizare în fond)

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

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei.

În şedinţa din data de 08.01.2001 au avut loc dezbateri generale asupra
proiectelor de Lege menţionate în ordinea de zi. La lucrările Comisiei au fost prezenţi
30 deputaţi.

La şedinţa din data de 09.01.2001 au fost prezenţi 30 deputaţi.
Au participat ca invitaţi domnul Gheorghe Sin - Ministru Secretar de Stat din

partea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii şi domnul Tudor Dana –
Preşedintele Oficiului Naţional pentru Cadastru, Geodezie şi Cartografie.
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La primul punct al ordinii de zi au avut loc dezbateri asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2000 pentru modificarea
Ordonanţei guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru
servicii prestate de Oficiul Naţional pentru Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile
judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie. Acest proiect de Lege a fost avizat
favorabil cu amendamente. Amendamentele admise sunt cuprinse în raportul Comisiei.

La punctul al doilea al ordinii de zi s-a hotărât ca proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 164/1999 pentru înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului şi a Fondului de dezvoltare a agriculturii să fie exclus din programul de lucru al
Comisiei. Ordonanţa de urgenţă nr. 164/1999 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al
României şi deci nu produce efecte juridice. În acest sens a fost înaintată o adresă
Secretarului General al Camerei Deputaţilor.

Punctul trei al ordinii de zi privind dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind
cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei, semnată la Bucureşti la 30
iunie 1999 a fost avizat favorabil în forma prezentată.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi
Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar – veterinar, semnată la
Bucureşti la 30 iunie 1999, care figurează la punctul patru al ordinii de zi, a fost avizat
favorabil în forma prezentată.

Punctul cinci de pe ordinea de zi privind proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plată
pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale
păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 2000, a fost avizat favorabil cu
amendamente. Amendamentele admise vor fi cuprinse în raportul Comisiei.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
223/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea
cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea
animalelor, în perioada 1998 – 2000, dezbătut la punctul şase al ordinii de zi, a fost
avizat favorabil în forma prezentată.

Ultimul punct de pe ordinea de zi privind dezbaterea şi avizarea în procedură de
urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici, a fost avizat
favorabil.

La lucrările şedinţei au luat cuvântul următorii deputaţi: Victor Neagu – PDSR,
Marian Ianculescu – PDSR, Mihai Nicolescu – PDSR, Ludovic Mardari – PRM, Zoltan
Kovacs – UDMR, Marian Bălan – PDSR, Mircea Toader – PD.

În data de 10.01.2001 la lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi.
Au participat ca invitaţi domnul Gheorghe Sin - Ministru Secretar de Stat din

partea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Silviculturii, doamna Elena Leaotă –
Director în cadrul Agenţiei Naţionale Fitosanitare şi domnul Aurel Voicu – cercetător
ştiinţific gradul I în cadrul Institutului pentru Resurse Agroalimentare.
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La primul punct al ordinii de zi Comisia a hotărât în unanimitate respingerea
proiectului de Lege privind înfiinţarea şi organizarea Agenţiei Naţionale a Fermelor
Agricole, cu motivarea existenţei 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 – care produce deja efecte.

Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pâinii, de la punctul al doilea de pe
ordinea de zi,  a fost a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

Punctul al treilea de pe ordinea de zi privind proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a
nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale a fost avizat
favorabil, cu amendamente. Acest proiect de lege a fost amplu dezbătut deoarece
creează cadrul juridic de înfiinţare a primului Laborator Central pentru Controlul
Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale. Amendamentele admise vor fi
cuprinse în raportul Comisiei.

 Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 233/2000 privind sprijinul acordat se
stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi
utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse, cuprins la ultimul punct al
ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă ulterioră.

La lucrările Comisiei au luat cuvântul următorii deputaţi: Mircea Toader – PD,  Zoltan
Kovacs – UDMR, Atilla Kelemen – UDMR , Victor Neagu – PDSR, Mihai Nicolescu –
PDSR, Ionel Adrian – PDSR, Ludovic Mardari – PRM,                   Vasile Mihalachi –
PDSR, Ştefan Popescu – Bejat – PD, Ioan Bâldea – PRM şi Marinache Vişinescu –
PRM.

            Preşedinte,                               Secretar,

                 Ilie NEACŞU           Victor NEAGU
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