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SINTEZA
şedinţelor  Comisiei  din  zilele de  12.03.2002

şi  13.03.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a
desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 12.03.2002 şi 13.03.2002, având pe ordinea de zi
următoarele:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte  (sesizare în fond - PL
93/2002)

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de
dezastre, calamităţi naturale şi alte catastrofe, în agricultură (sesizare în fond - PL
726/2002)
La sedinţe au fost prezenţi 32 de deputaţi. A lipsit domnul deputat Iohan Peter Babiaş

care se află în concediu medical.
Ca invitaţi au participat la lucrări,  în data de 12.03.2002:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor;
- Domnul  Mihai Lungu - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor ;
Domnul Florin Pleavă - Şef serviciu în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei, care  a

subliniat, pe scurt, importanţa găsirii celor mai bune soluţii pentru sprijinirea producătorilor de
lapte, atât a celor care-şi desfăşoară activitatea în localităţile aflate la şes, cât şi a celor care se
află în zonele montane.

Atunci  când Guvernul stabileşte o subvenţie de câteva ori mai mare decât cea care s-a
acordat până acum, nu ar trebui să ne facem probleme. Dacă este să analizăm condiţiile, greutăţi
mai mari sunt în zonele de munte, unde condiţiile sunt mai aspre. Dacă se va aplica un sistem
corect de subvenţii am avea posibilitatea ca în 3-4 ani să refacem şeptelul. Dacă judecăm cu
obiectivitate situaţia, atunci nivelul subvenţiei ar trebui să se situeze undeva la 3-4.000 lei pe un
litru de lapte.

Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor. Să facem toate modificările în limita sumelor aprobate prin bugetul pe 2002. Fiecare
are explicaţia lui, dar toţi suntem convinşi că mai repede vom dezvolta zootehnia în zonele
montane. Să fiţi de acord cu măsurile stabilite de Guvern şi, dacă vor fi greutăţi, tot noi vom fi
cei care le vom modifica.

Domnul Mihai Lungu - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor. Intenţia  noastră este să dirijăm producţia către anumite zone. Trebuie să se ţină cont
că, în zona de munte, distanţele faţă de procesatorii de lapte sunt mai lungi şi accesul acestora
mai greu. De aceea am propus diferenţierea sumelor pe zone. Sumele sunt dimensionate pe o
cantitate anume.
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Dacă pe parcurs banii se vor termina, Guvernul va avea grijă ca la rectificarea bugetară
fondurile destinate acestei acţiuni să fie suplimentate.

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a textului de lege, prezentându-se şi
amendamentele formulate.

Amendamentele aprobate, cât şi cele respinse se regăsesc în raportul întocmit la acest
proiect de lege.

Pe ansamblu, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.18/2002 pentru  modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.29/2000 privind
sprijinul acordat producătorilor de lapte a fost votat cu majoritate de voturi. S-a înregistrat un
vot împotrivă.

Dezbaterile au fost reluate în şedinţa  din data de 13.03.2002 pe marginea proiectului de
Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamităţi naturale şi alte catastrofe, în
agricultură.

Au participat ca invitaţi:
- Domnul Victor Ciuciu - Director în Ministerul Finanţelor Publice;
- Domnul Mihai Popa - Secretar General - Comisia de supraveghere a asigurărilor:
- Doamna Carmen Ivan - Director General - Comisia de supraveghere a asigurărilor;
- Domnul Milică Constantinescu - Director Departament asigurări generale la

PROVITAS S.A., societate de asigurare-reasigurare.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedintele Comisiei,

care prezintă ordinea de zi şi amendamentele la textul legii.
Domnul deputat Victor Neagu - Legea este extrem  de necesară. La noi accesul

producătorilor agricoli la asigurările de producţie este extrem de redus şi se datorează, în
principal, crizei de fonduri băneşti pentru achitarea primelor de asigurare. Legea propune
înfiinţarea Fondului Naţional de Protejare a Producătorilor Agricoli Împotriva Calamităţilor
Naturale, constituit din resurse bugetare şi alte surse atrase. Este necesar, având în vedere că
banii sunt publici, ca societăţile de asigurare să fie agreate de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Finanţelor Publice, precum şi de Comisia de supraveghere
a asigurărilor.

În continuare se trece la dezbaterea pe articole a legii.
La finalul dezbaterilor a intervenit domnul deputat Ilie Neacşu care a declarat:
Vreau să vă fac o informare ! Începând de azi, perogativele funcţiei de preşedinte al

Comisiei le va prelua domnul deputat Mihai Nicolescu. Azi mi-am dat demisia din funcţia de
preşedinte. Nu era corect ca anumiţi lideri ai PSD să fie atacaţi. Vă mulţumesc tuturor pentru
atmosfera pe care am avut-o în comisie. Urmează ca PRM să vină cu propuneri. Este şi o
variantă ca PSD să menţină comisia.

Urez succes domnului deputat Mihai Nicolescu şi tuturor celorlalţi. Vă mulţumesc
tuturor!

   Preşedinte, Secretar,
  Ilie NEACŞU       Victor NEAGU


	SINTEZA

