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SINTEZA
ºedinþelor  Comisiei  din  zilele de  19.03.2002,

20.03.2002 ºi  21.03.2002

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice ºi-a
desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 19.03.2002, 20.03.2002 ºi 21.03.2002, având pe
ordinea de zi urmãtoarele:

1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind acordarea despãgubirilor în caz de
dezastre, calamitãþi naturale ºi alte catastrofe, în agriculturã (continuarea dezbaterilor
- PL 726/2002)

2. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind
crearea Organizaþiei Internaþionale a Viei ºi Vinului, adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001
(sesizare în fond - PL 123/2002)
La sedinþe au participat 31 de deputaþi. A lipsit domnul deputat Kelemen Atilla,  aflat

în delegaþie strãinã. La sedinþele din data de 20.03.2002 ºi 21.03.2002, domnul deputat
Eserghep Gelil a fost înlocuit de doamna deputat Angela Bogea.

ªedinþele au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreºedintele
Comisiei, care a prezentat ordinea de zi pentru aprobare ºi a salutat prezenþa la lucrãri a
domnilor:

- Gheorghe Predilã - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor;

- Florin Pleavã - ªef serviciu în Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
- Victor Ciuciu - Director în Ministerul Finanþelor Publice.
Domnul deputat Mihai Nicolescu supune spre dezbatere ºi avizare proiectul de Lege

pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizaþiei Internaþionale a Viei ºi Vinului,
adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001.

Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
În continuare se trece la dezbaterea pe articole  a proiectului de Lege privind

acordarea despãgubirilor în caz de dezastre, calamitãþi naturale ºi alte catastrofe în
agriculturã.

Pe ansamblu, proiectul de lege, cu modificãrile intervenite a fost aprobat cu
majoritate de voturi. S-a înregistrat o abþinere.

Dezbaterile în ºedinte au continuat în zilele de 20 ºi 21 martie 2002.
ªedinþele au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreºedinte al

Comisiei. A participat ca invitat domnul Gheorghe Predilã, Secretar de Stat în Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.

Ordinea de zi aprobatã a fost urmãtoarea:
- Informare privind fondul forestier afectat de doborâturi ºi rupturi de vânt.
- Informare privind desfãºurarea campaniei de împãduriri din primãvara anului 2002.
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Informãrile au fost prezentate de domnul deputat Filip Georgescu, director general al
Regiei Naþionale a Pãdurilor.

Dupã prezentarea datelor principale au urmat dezbateri. În cadrul dezbaterilor au fost
formulate întrebãri ºi s-au stabilit mãsurile pe care factorii cu atribuþii în domeniul analizat
sã le ducã la îndeplinire în perioada urmãtoare.

Domnul deputat Mihai Nicolescu, preºedintele de ºedinþã a menþionat în finalul
dezbaterilor cã programele din silviculturã trebuie mai bine urmãrite. Se impune o mai bunã
colaborare între factorii responsabili din cadrul Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor. Pãdurilor trebuie sã li se acorde o mai mare atenþie. O mãsurã care trebuie foarte
bine urmãritã este stoparea exportului de buºteni. Sã se acorde atenþie rolului de echilibru al
pãdurilor, iar în cadrul "Lunii Pãdurii", manifestare tradiþionalã organizatã de silvicultori sã
se desfãºoare acþiuni de sensibilizare a opiniei publice privind efectele benefice ale pãdurii,
pentru extinderea suprafeþei ocupate cu pãduri ºi de apãrare a celei existente.

     p.Preºedinte, Secretar,

        Mihai NICOLESCU               Victor NEAGU


