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SINTEZA
 şedinţelor Comisiei din zilele de 02 - 03.10.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 02.10. şi
03.10.2001 cu  următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege privind organizarea şi
funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România (sesizare în
fond � PL 516/2001)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură (avizare �     PL 517/2001)
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (avizare �     PL 528/2001)
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea proprietarilor
de terenuri de păşunat şi crescători de animale (avizare � PL 325/2001)
La dezbaterile din cele două şedinţe au fost prezenţi toţi cei 33 deputaţi, membri

ai Comisiei.
Au participat ca invitaţi: domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în

Ministerul Agriculturii şi domnul Florin Pleavă, şef serviciu în cadrul Ministerului
Agriculturii.

Şedinţa a fost condusă de preşedintele Comisiei, domnul deputat Ilie Neacşu.
În prima parte au fost propuse pentru dezbatere şi avizare: proiectul  de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură (avizare �     PL
517/2001) şi proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996 (avizare �     PL 528/2001).

Dezbaterile s-au axat pe importanţa aplicării prevederilor celor două legi. Se
acordă posibilitatea înfiinţării în cadrul aparatului propriu al Consiliilor locale a unor
posturi sau compartimente de specialitate care vor fi ocupate de persoane cu pregătire
în domeniul cadastrului.
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 La proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea seviciilor comunitare pentru cadastru şi
agricultură au fost aduse două amendamente care se regăsesc în avizul dat acestui act
normativ.

În continuarea şedinţei s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România
(sesizare în fond � PL 516/2001).

La dezbaterea acestui proiect au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Pieţei de Gros.
S-a hotărât ca dezbaterile asupra textului să fie reluate în şedinţa de săptămâna

viitoare.
În şedinţa din data de 03.10.2001 lucrările au continuat cu următoarea ordine de

zi:
- Analiza situaţiei economico-financiară a Societăţii Naţionale Tutunul

Românesc;
- Măsurile avute în vedere pentru redresarea societăţii;
- Măsurile luate de conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor şi ANSV pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului
sanitar veterinar de stat.

Au participat ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Predilă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii;
- domnul Mihai Lungu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii;
- domnul Gabriel Predoi, director general al Agenţiei Naţionale Sanitar

Veterinare;
- domnul Marian Cioceanu, director în Ministerul Agriculturii,
- domnul Istudor Gheorghe, director general al Societăţii Naţionale Tutunul

Românesc;
- domnul Anghel Popescu, director al Fabricii de Ţigarete Bucureşti.

Şedinţa a fost condusă de domnul Neacşu Ilie, preşedintele Comisiei care a
arătat că se impunea o analiză a problemelor de pe ordinea de zi, având în vedere
importanţa pe care o prezintă domeniul analizat.

Domnul Neacşu Ilie - dacă nu se poate menţine monopolul se impune
privatizarea. Este trist că o unitate ca Tutunul Românesc a ajuns în astfel de situaţie. A
fost un domeniu în care lucrau mulţi oameni şi pentru refacerea acestei industrii
trebuie să intervină şi Ministerul Finanţelor, pentru a acorda facilităţi Societăţii în
perioada următoare. Să ne gândim cum putem ajuta şi în domeniul legislativ, pentru a
proteja producătorii români în faţa celor străini.

În partea a doua a şedinţei au fost dezbătute măsurile luate de conducerea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi ANSV pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţii personalului sanitar veterinar de stat.

Domnul Neacşu Ilie, preşedintele Comisiei a argumentat necesitatea acestei
dezbateri, pentru că, după prezentarea în presă a propunerilor în acest domeniu pe
adresa Comisiei au venit o serie de semnale care necesită clarificarea problemelor. Se
impune o legătură permanentă între Comisia pentru agricultură şi conducerea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru a se găsi, de comun acord
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cea mai bună variantă de aplicare a noilor măsuri, care vizează alinierea la regulile din
Uniunea Europeană a instrucţiunilor care stabilesc cadrul organizatoric în care
personalul sanitar veterinar de stat îşi desfăşoară activitatea de asistenţă, inspecţie şi
control sanitar vetrinar de stat, în unităţile care taie animale, inclusiv păsări,
colectează, prelucrează, procesează, depozitează şi valorifică produse de origine
animală.

Domnul Neacşu Ilie atrage atenţia că se impune o grijă deosebită în stabilirea
tarifelor şi a măsurilor, încât, în numele unui scop nobil să nu distrugem unităţile de
mai mici dimensiuni în avantajul unităţilor mari.

În perioada următoare astfel de analize se vor desfăşura periodic pentru a
stabili, de comun acord cele mai potrivite acţiuni în vederea îmbunătăţirii activităţii în
domeniul sanitar veterinar iar din partea Comisiei pentru agricultură aplicarea
măsurilor va fi urmărită de domnul deputat Bozgă Ion, şeful subcomisiei pentru
zootehnie.

  Preşedinte,    Secretar,

Ilie NEACŞU         Victor NEAGU
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