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SINTEZA
şedinţelor Comisiei  din  zilele de  09.04.2002

şi  10.04.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 09.04.2002 şi 10.04.2002, începând cu
orele 1500.

La dezbateri au fost prezenţi toţi cei 32 de deputaţi membri ai comisiei. Domnul
deputat Gelil Eserghep a fost înlocuit de doamna deputat Angela Bogea.

Ordinea de zi  a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistenţă
financiară nerambursabilă între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de Agenţie de Implementare a
Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul Poluării în
Agricultură", semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002  (avizare - PL 166/2002)

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor
pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de monitorizare sol-
teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură
(sesizare în fond - PL 164/2002)

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.21/2002 privind acordarea unor facilităţi furnizorilor de
îngrăşăminte chimice, pesticide, seminţe şi material săditor certificate  (sesizare
în fond - PL 167/2002)
Dezbaterile au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu,

vicepreşedintele  Comisiei, care a supus spre aprobare ordinea de zi şi  a anunţat că la
şedinţe participă ca invitaţi:

- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în  Ministerul Apelor şi Protecţiei
Mediului,

- Domnul Ovidiu Ianculescu - Secretar de Stat în Ministerul Apelor şi Protecţiei
Mediului,

După aprobarea ordinii de zi, domnul deputat Mihai Nicolescu supune spre
dezbatere şi avizare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistenţă financiară
nerambursabilă între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, acţionând în calitate de Agenţie de Implementare a Facilităţii Globale de
Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul Poluării în Agricultură", semnat la
Bucureşti la 16 ianuarie 2002.
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Proiectul de lege a primit avizul favorabil al membrilor Comisiei.
În continuare se trece la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi
finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de
monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru
silvicultură.

În timpul dezbaterilor s-au prezentat amendamente care se regăsesc în raportul
întocmit la acest proiect de lege.

Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-a înregistrat o
abţinere.

Lucrările în şedinţă au continuat în data de 10.04.2002, începând cu orele 1500

când s-a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.21/2002 privind acordarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte
chimice, pesticide, seminţe şi material săditor certificate.

Lucările au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedintele
Comisiei care anunţă că la lucrări participă:

- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor,

- Domnul Florin Pleavă - Şef serviciu în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor.

S-a trecut la dezbaterea pe articole.
Proiectul de lege a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de

Senat.

     p.Preşedinte, Secretar,

        Mihai NICOLESCU               Victor NEAGU


