
       Parlamentul României

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

                                Bucureşti, 14.02.2001
                                Nr. 63/XVIII/4

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 14.02.2001

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, domnul deputat Predică Vasile
fiind absent motivat – concediu medical.

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

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi:

1. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi
comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile
biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea”
(avizare)

2. “Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pâinii” (sesizare în fond)
3. “Analiza proiectelor de lege retrimise la Comisie de plenul Camerei

Deputaţilor”
4. “Stabilirea subcomisiilor de specialitate pentru examinarea actelor normative

cu care Comisia este sesizată”

Au participat ca invitaţi:
•  domnul Predilă Gheorghe – Secretar de Stat în Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor
•   domnul Apostol Valentin - director al Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri

Funciare
•   domnul Andronie Viorel - director în cadrul Agenţiei Naţionale Sanitar

Veterinare.
Şedinţa a început cu dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi
comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei
moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea.
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 La propunerea domnului preşedinte Ilie Neacşu membrii comisiei au hotărât -
cu unanimitate de voturi - înaintarea unei adrese Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor în care să se solicite sesizarea în fond asupra acestui proiect de lege. De
asemenea, Comisia a solicitat un punct de vedere al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice în legătură cu proiectul de lege sus menţionat. Prin urmare, discutarea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.49/2000 privind
regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate
genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din
acestea a fost amânată pentru o şedinţă viitoare.

Dezbaterile au continuat cu proiectul Legii pâinii.
Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor expus

de către domnul secretar de stat Predilă este de respingere a acestui proiect de lege;
Domnul deputat Marian Ianculescu – PDSR, propune amânarea şi amendarea

proiectului de lege într-o şedinţă ulterioară;
Domnul deputat Vişinescu Marinache – PRM, propune ca proiectul de lege al

pâinii să facă referire atât la făina fortifiată, cât şi la făina normală;
Domnul deputat Ionel Adrian – PDSR, nu consideră prioritar promovarea

acestui proiect de lege şi, în acelaşi timp, subliniează efectele aplicării lui – scumpirea
pâinii;

Domnul deputat Popescu Bejat – PD, arată faptul că în prezent metoda de
verificare a dozajului ar constitui motiv de scumpire al pâinii şi nu putem obliga prin
lege ca oamenii să manânce numai pâine cu aport de vitamine;

Domnul deputat Mircea Toader – PD, propune amânarea şi reformularea
proiectului de lege în sensul unor facilităţi acordate producătorilor de pâine;

Domnul deputat Bâldea Ioan – PRM, propune respingerea proiectului de lege;
Domnul deputat Micula Cătălin – PNL, consideră că această lege nu-şi mai are

rostul în condiţiile în care se elimină caracterul imperativ;
Domnul deputat Neagu Victor – PDSR, propune amânarea şi reformularea

proiectului de lege;
În finalul dezbaterilor, domnul preşedinte Ilie Neacşu a supus la vot amânarea

acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi, acest proiect de lege a fost amânat
pentru o şedinţă viitoare.

La punctul trei al ordinii de zi a fost analizată o parte din proiectele de lege care
au fost retrimise Comisiei noastre pentru întocmirea unor rapoarte suplimentare:

- Proiectul de Lege privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Îmbunătăţirilor
Funciare S.A.;

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale  “Îmbunătăţiri Funciare”
S.A prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare;

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.147/1999
privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii;
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- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare
nr.60/1974.

Punctul de vedere oficial al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
în legătură cu aceste proiecte de lege urmează să fie comunicat Comisiei noastre.

La ultimul punct al ordinii de zi a fost supusă votului componenţa subcomisiilor
de specialitate pentru examinarea actelor normative cu care Comisia este sesizată.
Acestea sunt:

Subcomisia agricultură

1. Ionel Adrian
2. Raşovan Dan Grigore
3. Vişinescu Marinache
4. Predică Vasile
5. Tărâţă Culiţă

Subcomisia zootehnie – medicină veterinară

1. Sadici Octavian
2. Mihalachi Vasile
3. Babiaş Iohan Peter
4. Stan Ion
5. Bozgă Ion

Subcomisia silvicultură – exploatare forestieră

1. Ianculescu Marian
2. Bejat Popescu Ştefan
3. Crăciun Aurel
4. Posea Petre
5. Mocioalcă Ion
6. Ştefan Ion

Subcomisia industrie alimentară

1. Micula Cătălin
2. Pribeanu Gheorghe
3. Nădejde Vlad
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Subcomisia mecanizare – servicii specifice

1. Bâldea Ioan
2. Gheorghe Valeriu
3. Kovacs Zoltan
4. Mardari Ludovic
5. Toader Mircea Nicu
6. Eserghep Gelil
În finalul şedinţei la propunerea domnului preşedinte Ilie Neacşu Comisia a fost

de acord cu invitarea în şedinţa viitoare a domnului Ministru Ilie Sârbu cât şi a
domnilor secretari de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, pentru prezentarea politicii agrare a guvernului actual.

          Preşedinte,                    Secretar,

      Ilie NEACŞU       Victor NEAGU
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