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SINTEZA
 şedinţelor Comisiei din zilele de 13 - 14.03.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a
desfăşurat lucrările în zilele de 13 - 14.03.2001 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 republicată în
temeiul art. IV din Legea nr. 141/1999 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional (sesizare în fond) PL 85/2001

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de
la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier
naţional.(sesizare în fond) PL 162/2001

3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 109/2000 pentru  modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării
cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru
acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de
depozit. (sesizare în fond) PL 159/2001

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea de sprijin financiar
producătorilor agricoli mici şi mijlocii. (sesizare în fond, în vederea reexaminării)
PL 352/1997

5. Analiza situaţiei în avicultura românească.

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, domnul deputat Predică Vasile fiind
absent motivat � concediu medical.

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

La dezbateri au participat ca invitaţi :
•  Domnul Toader Tudor � director, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
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•  Domnul  Filip Georgescu � director, Regia Naţională a Pădurilor
•  Domnul Ilie Van � preşedinte, Uniunea Crescătorilor de Păsări din România
•  Domnul Teodor Mihalcea� director, Avicola Tărtăşeşti
•  Doamna Lavinia Stănescu � director, Avicola Bucureşti
•  Domnul Viorel Fetinca � acţionar majoritar, Avicola Buzău
•  Domnul Vasile Barbu � director economic, Avicola Buzău
•  Domnul Vasile Băcilă � director, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

În ziua de 13 martie 2001, Comisia a avut în dezbatere primele 18 puncte din cadrul
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998
republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 141/1999 privind reglementarea regimului silvic
şi administrarea fondului forestier naţional, restul articolelor rămânând în discuţie pentru
şedinţa de miercuri, 14 martie 2001.
Şedinţa din ziua de miercuri, 14 martie 2001,  a debutat cu discuţiile asupra situaţiei din

avicultura românească. Reprezentanţii sectorului agricol au arătat greutăţile cu care se
confruntă acest sector şi au solicitat sprijin Comisiei pentru susţinerea în faţa executivului a
propunerilor avute în vedere de UCPR pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniu.
Şedinţa a continuat cu dezbaterile propunerii legislative pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 141/1999
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, începute în
şedinţa de marţi, 13 martie.

Iniţiativa legislativă a fost avizată favorabil. Amendamente admise şi respinse vor fi
cuprinse în raportul Comisiei.

Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din
fondul forestier naţional, Comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea acestuia.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 109/2000
pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea
depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru
acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, a fost
aprobat de membrii Comisiei în forma prezentată de Senat, cu două modificări ce vor fi
cuprinse în raport.

În urma discuţiilor pe marginea proiectului de Lege privind acordarea de sprijin financiar
producătorilor agricoli mici şi mijlocii, membrii Comisiei au votat respingerea acestuia.
Guvernul are în faza de finalizare noi acte normative cu o altă viziune asupra sprijinului ce se
va acorda producătorilor agricoli.

        PREŞEDINTE,      SECRETAR,

        Ilie NEACŞU           Alexandru PEREŞ
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