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SINTEZA
 Şedinţelor Comisiei din zilele de 28 - 29.03.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28 - 29.03.2001 având următoarea
ordine de zi:

28.03.2001
1. Dezbateri asupra modului de organizare şi de activitate al Agenţiei

Naţionale de Consultanţă Agricolă
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2001 pentru
abrogarea 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 şi a Ordonanţei Guvernului nr.36/1999
privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru
achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de
instalaţii pentru irigat din producţia internă (sesizare în fond) PL 193/2001

29.03.2001
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul  2001

(avizare) PL208/2001
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de

stat pe anul 2001 (avizare) PL 209/2001

La lucrările comisiei din data de 28.03.2001 au fost prezenţi 31 deputaţi, domnul
deputat Predică Vasile fiind absent motivat � concediu medical.

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

La şedinţă au participat ca invitaţi :
•  Domnul Gheorghe Lăcătuşu � Preşedinte, Agenţia Naţională de Consultanţă

Agricolă
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•  Domnul Gheorghe Sin � Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor

•  Domnul Predilă Gheorghe � Secretar de Stat,  Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor

La primul punct al ordinii de zi au avut loc dezbateri pe marginea organizării şi
activităţii Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, modul de finanţare al acesteia,
problemele cu care se confruntă şi proiecte de viitor.

Şedinţa a continuat cu dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2001 pentru abrogarea Legii nr.165/1998
privind constituirea la dispoziţia Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului
pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a
celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998 � 2000 şi a Ordonanţei
Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru
achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii
pentru irigat din producţia internă. Membrii Comisiei au votat aprobarea acestuia, dar
cu un amendament privitor la prelugirea duratei de acţiune a Legii nr. 165/1998 până
la 31 decembrie 2001 , care va fi cuprins în raportul Comisiei.

În şedinţa din data de 29.03.2001, Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice, împreună cu comisia similară a Senatului au
avut în dezbatere proiectul legii bugetului de stat pe anul 2001.

Au fost prezenţi 31 deputaţi, domnul deputat Predică Vasile fiind absent motivat
� concediu medical.

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

La şedinţă au participat ca invitaţi :
•  Domnul Ilie Sârbu � Ministrul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Domnul Ovidiu Natea � Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Doamna Maria Manolescu - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice
•  Domnul Victor Ciuciu � Director, Ministerul Finanţelor Publice
•  Doamna Georgeta Bandol � Director, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor

În cadrul şedinţei au avut loc dezbateri generale asupra proiectului Legii
bugetului de stat.

După prezentarea bugetului agriculturii de către reprezentanţii Ministerului
Finanţelor Publice şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor au urmat
întrebările şi propunerile membrilor celor două comisii parlamentare. Din majoritatea
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luărilor de cuvânt a reieşit nemulţumirea faţă de suma alocată bugetului Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, sumă care nu poate menţine agricultura nici
măcar la nivelul anului trecut.

Dezbaterea pe articole a proiectului de lege sus-menţionat va avea loc în
şedinţa de luni � 2. 04. 2001.

       Preşedinte,            Secretar,

     Ilie NEACŞU                          Alexandru PEREŞ


	Bucuresti, 29.03.2001
	SINTEZA

