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SINTEZA
 Şedinţei Comisiei din ziua de 06.03.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 06.03.2001 având următoarea ordine de
zi:

1. Informare privind stadiul derulării programului SAPARD şi de dezvoltare
rurală

2. Reexaminarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000
privind înfiinţarea Societăţii Naţionale “Îmbunătăţiri Funciare” – S.A.
(sesizare în fond – retrimis la Comisie)

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii
sanitare veterinare nr. 60/1974 (sesizare în fond – retrimis la Comisie)

4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind
sprijinul acordat producătorilor de lapte. (sesizare în fond)

5. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (sesizare în
fond)

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

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absent domnul deputat
Vasile Predică - PRM - concediu medical.

Au participat ca invitaţi domnul Sabin Carantină - director general al Agenţiei
SAPARD, domnul Ştefan Nicolae - vicepreşedintele Colegiului Medicilor Veterinari
din România, domnul Gheorghe Onţanu – director general al Agenţiei Naţionale
Sanitare Veterinare.
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Primul punct de pe ordinea de zi a cuprins prezentarea stadiului derulării
programului SAPARD.

Şedinţa a continuat cu reexaminarea articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 23/2000 prin care a fost stabilit nivelul redevenţei la 0,05%.

La punctul trei de pe ordinea de zi Comisia a întocmit un raport suplimentar cu
amendamente.

La următorul punct de pe ordinea de zi comisia a întocmit un raport cu
amendamente.

Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost adoptat în forma prezentată de Guvern.

        PREŞEDINTE,  SECRETAR,

        Ilie NEACŞU Victor NEAGU
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