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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 23÷25.10.2001
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţele din zilele de 23.10., 24.10
şi 25.10.2001, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (avizare - PL
563/2001).
2. Dezbaterea şi avizarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2000 pentru
modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (sesizare în fond în
vederea reexaminării - PL 373/2000/2001).
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege privind creşterea şi ameliorarea
raselor de animale (sesizare în fond în vederea reexaminării - PL 212/2000/2001).
La şedinţele din cele trei zile au participat toţi cei 33 deputaţi, membrii ai
Comisiei.
Marţi, 23 octombrie 2001, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia
pentru agricultură, industrie alimentară şi silvicultură a Senatului României, şedinţă
începând cu orele 930.
Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul
2002 (avizare – PL 563/2001).
La şedinţă au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor:
Domnul Ilie Sârbu
- Ministrul Agriculturii
Domnul Mihai Lungu
- Secretar de stat
Domnul Gheorghe Predilă
- Secretar de stat
Domnul Miron Moldovan
- Director general
Domnul Vasile Băcilă
- Director
Doamna Elena Leaotă
- Director protecţia plantelor
Domnul Marian Ciocianu
- Director zootehnie
Din partea Ministerului Finanţelor Publice:
Domnul Ioan Victor Ciuciu
- Şef serviciu
Şedinţa a fost deschisă de domnul Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, care a prezentat
importanţa deosebită a analizei pe care sunt chemaţi să o facă deputaţii şi senatorii din
cele două comisii.
În cuvântul său, domnul Ilie Sârbu, Ministrul agriculturii a arătat că, în
perspectiva aderării la U.E. România va trebuie să se alinieze politicilor comunitare

care, în domeniul agro-alimentar pun în prim plan asigurarea unei oferte accesibile
marii majorităţii a populaţiei.
Pentru anul viitor sunt necesare circa 12.000 miliarde lei, din care pentru
zootehnie 3.500 miliarde lei. Ceea ce aduce nou proiectul de buget pe 2002, este
prevederea ca subvenţionarea să se facă pe produs.
Domnul Miron Moldovan, director general în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, arată că proiectul de buget pe anul 2002 permite acoperirea
cu surse financiare a principalelor capitole, încât să nu se mai înregistreze sincope aşa
cum se întâmplă în prezent.
Bugetul este structurat pe programe, iar un lucru deosebit îl constituie
indicatorii de eficienţă care sunt determinanţi în acordarea subvenţiilor la nivel de
produs.
S-au prezentat indicatorii principali ai proiectului de buget care sunt menţionaţi
într-o notă care a fost înmânată fiecărui participant la analiză.
Multe dintre intervenţiile susţinute de deputaţi şi senatori s-au referit la preţul
motorinei utilizate pentru lucrările agricole care nu trebuie să includă şi taxa de drum,
care încarcă costurile. S-a insistat pe ideea adoptării unor soluţii în măsură să rezolve
această chestiune care a mai fost discutată.
Domnii deputaţi Victor Neagu, Ştefan Bejat, Ion Bâldea, Attila Kelemen,
Tiberiu Sbârcea, Cătălin Micula, Ion Ştefan, Valeriu Gheorghe au făcut referiri şi au
pus întrebări în legătură cu fondurile prevăzute pentru consultanţă agricolă, pentru
amenajări forestiere şi pentru punerea în posesie a terenurilor forestiere, pentru
activităţile fito-sanitare, pentru apicultură, precum şi pentru repunerea în funcţiune a
sistemelor de irigaţii.
Răspunsurile la întrebările puse au fost date de domnul Gheorghe Predilă,
secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, domnul Miron
Moldovan, director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi de domnul
Mihai Lungu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
În partea a doua a şedinţei s-au analizat pe capitole prevederile bugetului şi s-au
făcut o serie de amendamente care se regăsesc în Avizul dat de cele două comisii
proiectului de buget.
Au avut intervenţii domnii Aurel Pană, Viorel Matei, Dumitru Codreanu senatori, Ion Bozgă, Ion Stefan, Valeriu Gheorghe, Mircea Toader - deputaţi.
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24-25 octombrie 2001, cu următoarea
ordine de zi:
- Dezbaterea Proiectului de Lege privind creşterea şi ameliorarea raselor de
animale;
- Dezbaterea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974.
A participat ca invitat domnul Sorin Mitrea, director adjunct la Agenţia
Naţională Sanitar Veterinară.
Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu - Preşedintele
Comisiei.
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Comisia a hotărât respingerea proiectului de lege sus menţionat, întrucât
prevederile din acest act normativ sunt cuprinse în proiectul Legii Zootehniei, care a
fost avizat favorabil într-o şedinţă anterioară.
S-a trecut apoi la dezbaterile generale asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii sanitare veterninare nr.60/1974.
Avându-se în vedere obiectivul corelării tuturor prevederilor necesare
reglementării domeniului analizat, dezbaterile pe textul legii vor fi reluate în şedinţa
de săptămâna viitoare.

Preşedinte,

Secretar,

Ilie NEACŞU

Victor NEAGU
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