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SINTEZA
  şedinţelor Comisiei din zilele de 11 - 12.09.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11 � 12 septembrie 2001, avînd în
dezbatere următoarele puncte:

Marţi 11.09.2001 -  ora 15 00

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege privind organizaţiile
     interprofesionale pe produse agroalimentare (sesizare în fond �
     PL 399/2001)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare
nr.60/1974 (sesizare în fond �    PL 455/2001)

Miercuri 12.09.2001 - ora 830

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu
destinaţie forestieră (sesizare în fond �    PL 340/2001 � comun cu Comisia
juridică)

2. Analiza situaţiei privatizării societăţilor comerciale din agricultură,
metodele folosite în privatizare, graficul de privatizare etc.

La lucrările din zilele de 11 - 12.09.2001 ale Comisiei au participat 32 de
deputaţi, fiind absent domnul deputat Johan Peter Babiaş - Minorităţi - aflat în
concediu medical.  

Au participat ca invitaţi domnii Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi domnul Mitrea, director general adjunct al
Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinară.

Lucrările au fost deschise de domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al
Comisiei care a prezentat importanţa actelor normative supuse spre analiză şi avizare
membrilor Comisiei.
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Domnul Kelemen Atilla a arătat că în textul legii mai sunt unele necorelări şi a
propus şi soluţii pentru îndepărtarea acestor inadvertenţe.

În continuare s-a prezentat spre dezbatere şi avizare proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare
veterinare nr.60/1974.

Domnul Bozgă Ion arată că în prezent situaţia în domeniul sanitar veterinar
este necorespunzătoare şi se declară împotriva prevederilor legii sanitare.

În intervenţia sa, domnul Kelemen Atilla a arătat că actul normativ prezentat
este o soluţie reparatorie şi că Legea Sanitar Veterinară în totalitatea sa va trebui
înlocuită, ceea ce presupune un mare volum de muncă, având în vedere complexitatea
domeniului şi a problemelor pe care ea trebuie să le reglementeze.

Lucrările Comisiei au fost continuate în ziua de 12.09.2001 şi pe ordinea de zi
s-au aflat următoarele:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu
destinaţie forestieră (sesizare în fond � şedinţă comună cu Comisia juridică)

2. Analiza situaţiei privatizării societăţilor comerciale din agricultura,
metodele folosite în privatizare, graficul de privatizare, etc.

Şedinţa comună cu Comisia juridică a fost deschisă de preşedintele
Ilie Neacşu care a prezentat importanţa actului normativ supus dezbaterii şi avizării
şi-a anunţat că la acest proiect de lege au fost aduse numeroase amendamente care
trebuie analizate cu mare atenţie.

La şedinţă participă din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor domnul Viorel Ghelasă, secretar de stat.

Domnul Ianculescu a susţinut cu argumente clare necesitatea îmbunătăţirii
textului legii, care a fost aprobat.

În urma dezbaterilor s-a trecut la votarea articolului 3 la care s-au înregistrat 4
voturi contra. Pentru că amendamentele aduse au modificat conţinutul iniţial al legii
se propune şi se aprobă eliminarea articolului 5, iar din articolul 6 se elimină alineatul
2. Discuţii s-au purtat şi pe marginea conţinutului articolului 92. Domnii deputaţi
Ştefan Popescu Bejat şi Emil Boc s-au pronunţat împotriva prevedrilor lui motivând
că acestea pot da naştere la aspecte de corupţie. S-au înregistrat câte 5 voturi
împotrivă la articolul 93 şi 94.

În partea a doua a şedinţei, care s-a ţinut în comun cu Comisia de agricultură a
Senatului s-a analizat situaţia privatizării societăţilor comerciale din agricultură,
metodele folosite în privatizare, graficul privatizării etc.

La analiză au fost invitaţi:
Domnul Ovidiu Natea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei

şi Pădurilor , domnul Miron Moldovan, director general buget finanţe, Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, domnul Cristian Candet, director general al
ADS, doamna Viorica Ratcu, director concensionare ADS şi domnul Sin Aurel,
director privatizare ADS.

Domnul Neacşu Ilie a arătat că în acţiunea de privatizare trebuie văzută şi
experienţa altor ţări, pentru a elimina din start greşelile care s-ar putea comite. Să se
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privatizeze corect, în ritm normal, iar ADS să aibă o situaţie clară a ceea ce trebuie şi
poate fi privatizat.

În finalul şedinţei a fost aprobat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001.

De asemenea, au fost aprobate în forma prezentată de Senat următoarele acte
normative:

- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.78/1999 pentru modificarea art.47 alin.(1) şi (2) din Legea fondului
cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996;

- proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a
fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic şi a protecţiei
vânatului 103/1996;

- proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a
protecţiei vânatului 103/1996;

- proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.129/1999 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi
a protecţiei vânatului 103/1996;

- proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.65/1998 pentru modificarea art.47 din Legea fondului cinegetic şi a
protecţiei vânatului nr.103/1996.

                   PREŞEDINTE,   SECRETAR,

         Ilie NEACŞU Victor NEAGU
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