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SINTEZA
ºedinþelor Comisiei din zilele de 14.05.2002

ºi 15.05.2002

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice
ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 14.05.2002 ºi 15.05.2002 ºi a avut urmãtoarea
ordine de zi:

Marþi 14.05.2002, ora 1400:
1. Întâlnire cu domnul prof. Eric Thor de la Universitatea din Arizona, consilier

pe probleme de credit agricol al preºedintelui SUA, a membrilor Comisiei
pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice din
Camera Deputaþilor ºi din Senat, la Sala Drepturilor Omului.

Miercuri 15.05.2002, ora 900:
1. Analiza situaþiei din sectorul exploatãrii forestiere;
2. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind trecerea unor terenuri

forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraþia Patrimoniului
Protocolului de Stat" (sesizare în fond - PL 4/2002).

La ºedinþe au fost prezenþi toþi cei 32 de deputaþi membri ai comisiei.
ªedinþa din data de 14.05.2002 a fost comunã cu Comisia de agriculturã din Senat

ºi s-a desfãºurat la Sala Drepturilor Omului.
În deschiderea ºedinþei, domnul deputat Alexandru Lãpuºan, chestor al Camerei

Deputaþilor a precizat  cã întâlnirea cu domnul profesor Eric Thor de la Universitatea din
Arizona, consilier pe probleme de credit agricol al Preºedintelui SUA ºi cu domnul William
Scott, ºef de proiect la Agenþia de Dezvoltare Internaþionalã a Statelor Unite se înscrie într-un
larg schimb de idei facilitat de aceastã agenþie americanã în vederea îmbunãtãþirii legislaþiei
româneºti în domeniul agriculturii, ºi în special, discuþia de astãzi va fi axatã pe problema
vizând creditul agricol. La începutul acestui an o delegaþie parlamentarã românã a efectuat o
vizitã în SUA, unde a luat contactul direct cu aspecte din agricultura SUA ºi cu modalitãþile
de finanþare ºi de creditare a acestui important sector economic.

Pentru o mai uºoarã înþelegere a sistemului american al Creditului Agricol în salã a
fost distribuitã o sintezã a expunerii pe care profesorul american a susþinut-o.

Dupã finalizarea expunerii au urmat întrebãri legate de tematica pusã în dezbatere.
Lucrãrile au fost reluate în ºedinþã în ziua de 15.05.2002, orele 830 cu ordinea de zi

prezentatã anterior.
ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei, care

anunþã cã la ºedinþã participã ca invitaþi:
- domnul  Ovidiu Ionescu - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei

ºi Pãdurilor;
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- domnul Ovidiu Cernei - Director general Promovarea exportului în Ministerul de
Externe;

- domnul Ioan Sberea - Preºedinte ASFOR;
- domnul Nicolae Marin - Consilier ASFOR;
- domnul Ovidiu Creþu - Director Institutul Naþional al Lemnului;
- domnul Gheorghe Pâslaru - Director general adjunct Regia Naþionalã a Pãdurilor;
- domnul Emilian Bãrbulescu - Director tehnic Fond Forestier Regia Pãdurilor;
- domnul Adrian Grigoriu - Preºedinte Societatea ARBORIA;
- domnul  Ion Drãgan - Director general ROMANEL GRUP.
În continuare, domnul deputat Ioan Bâldea aratã cã în cadrul comisiei s-a instituit

regula ca periodic sã se realizeze analize în toate domeniile de activitate care se situeazã în
aria de preocupãri a Comisiei de agriculturã.

Având în vedere importanþa socialã ºi cea economicã, am considerat absolut
necesarã ºi beneficã atât pentru membrii comisiei cât ºi pentru ceilalþi o informare directã de
la cei care sunt implicaþi în acest domeniu, pentru a nu mai afla diferite lucruri din presã sau
din alte mijloace.

Pentru început, fiecare invitat îºi prezintã problemele, dupã care, membrii comisiei
intervin cu observaþii ºi cu pãreri în legãturã cu îmbunãtãþirea situaþiei.

În continuare, o parte dintre invitaþi au rãspuns la diversele întrebãri formulate pe
parcursul dezbaterilor ºi au clarificat aspecte din domeniul analizat.

Punctul urmãtor de pe ordinea de zi a fost reprogramat pentru o ºedinþã viitoare.

Preºedinte, Secretar,

        Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU


