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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 09.06.1999 având următoarea ordine 
de zi: 
  

1. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/1999 privind 
exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de 
substanţe active necesare fabricării de îngrăşăminte chimice şi produse 
fitosanitare.” (avizare) 

2. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/1999 privind 
reorganizarea activităţii de protecţia plantelor şi carantină fitosanitară.” 
(sesizare în fond) 

 
 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absent domnul 

deputat Petru Şteolea – PUNR, aflat în delegaţie externă. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei. 

Din partea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei au participat ca invitaţi 
domnul Ioan Avram Mureşan – Ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei, domnul 
Dragoş Tănăsoiu – Secretar General, domnul Dan Jiga – Director General şi 
doamna Leaotă Elena – Director. 
 
 Lucrările şedinţei au început cu dezbaterile asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/1999 privind 
exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanţe 
active necesare fabricării de îngrăşăminte chimice şi produse fitosanitare. Membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizare favorabilă. Avizul va fi trimis 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care este sesizată în fond. 



 S-a trecut, apoi, la dezbaterea pe articole a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea 
activităţii de protecţia plantelor şi carantină fitosanitară. Dezbaterile generale 
asupra acestui proiect de Lege au avut loc în şedinţa din 7 iunie 1999. 
 Au fost aduse amendamente de completare, cu privire la atribuţiile Agenţiei 
Naţionale Fitosanitare. 
 La intervenţiile pe marginea art. 6, domnul deputat Valeriu Tabără a avut o 
obiecţie privind finanţarea serviciilor publice de protecţia plantelor judeţene de la 
bugetul Consiliilor judeţene. Domnul deputat Valeriu Tabără a susţinut că este o 
greşeală plasarea acestor servicii la Consiliile judeţene, deoarece din lipsa banilor 
s-ar ajunge la dispariţia serviciilor fitosanitare. 
 În finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au votat în majoritate avizarea 
favorabilă, cu amendamentele ce vor fi trecute în raportul Comisiei. 
 Şedinţa a continuat cu discuţii între membrii Comisiei şi domnul Ioan 
Avram Mureşan, Ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei. 
 Ca urmare a întrebărilor lansate de domnii deputaţi, domnul Ministru 
Mureşan a dat unele detalii privind stadiul aplicării ordonanţelor aprobate de 
Parlament şi a făcut o prezentare a strategiei Ministerului în următoarea perioadă. 
Există în lucru un pachet de acte normative ce vor fi cuprinse în Legea de abilitare 
a Guvernului de a emite ordonanţe.  
 Se doreşte începerea procesului de privatizare a societăţilor comerciale cu 
capital de stat din domeniul agriculturii, reglementarea pieţelor, atragerea 
fluxurilor comerciale pentru agricultură. 
 
 
 
           Preşedinte,              Secretar, 
 
      Gheorghe Cristea                  Victor Neagu 
 
 
 
 


