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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 09 - 10.10.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 09.10. şi
10.10.2001 cu  următoarea ordine de zi:

1. Analiza instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii
personalului sanitar veterinar de stat, în unităţile prevăzute la art.30, alin.3,
din Legea sanitară veterinară nr.60/1974, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea proprietarilor
de terenuri de păşunat şi crescători de animale (avizare - PL 325/2001)

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi
    funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România

               (sesizare în fond - PL 516/2001)

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,

Alimentaţiei şi Pădurilor,
- domnul Lungu Mihai, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor,
- domnul Gabriel Predoi, director general al Agenţiei Naţionale Sanitar

Veterinare,
- domnul Florin Pleavă, şef serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor.
ŞedinţA a fost condusă de domnul Neacşu Ilie, preşedintele

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, care
a menţionat că, în conformitate cu cele stabilite în şedinţa anterioară se vor analiza
tarifele propuse de Ministerul Agriculturii şi ANSV, pentru activitatea de asistenţă,
inspecţie şi control sanitar.

Domnul Lungu Mihai şi domnul Gabriel Predoi au prezentat nivelurile propuse
pentru tarifele privind activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar veterinar.

S-a subliniat necesitatea stopării haosului care există în evidenţierea
sacrificărilor şi a cantităţilor procesate şi s-a cerut ca pentru întronarea ordinii să se
stabilească şi sancţiuni destul de drastice.
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Domnul deputat Neacşu Ilie - actele normative aprobate în această perioadă au
scopul de a întrona ordinea în domeniul producţiei alimentare.

Pentru a pune ordine, ministerul trebuie să stabilească şi sancţiuni drastice, care
să descurajeze evaziunea în domeniu sau nerespectarea regulilor de igienă sanitară.

Tarifele stabilite de această dată sunt corecte, mai aproape de realitate şi sunt
stabilite şi pe baza metodologiei practicate în Uniunea Europeană. Sumele încasate să
fie utilizate pentru plata personalului sanitar veterinar şi pentru dezvoltarea bazei
logistice, pentru modernizarea  laboratoarelor.

În finalul şedinţei s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative
privind susţinerea proprietarilor de terenuri de păşunat şi crescători de animale.

Proiectul a primit aviz negativ.
În şedinţa din 10.10.2001 s-a dezbătut proiectul de Lege privind organizarea şi

funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România (sesizare în fond -
PL 516/2001).

Lucrările au fost conduse de domnul Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei.
Domnul Predilă Gheorghe, secretar de stat la Ministerul Agriculturii a arătat că

această lege este reclamată atât de cerinţa armonizării legislaţiei interne cu cea a
Uniunii Europene, cât şi de evoluţiile de pe piaţa românească, unde, după distrugerea
structurilor planificate de comercializare, ca urmare a introducerii noului sistem al
economiei de piaţă, producătorul agricol trebuie să cunoscă preţurile de valorificare
precum şi necesarul de pe piaţă în acest domeniu.

S-a trecut la dezbaterea textului de lege pe articole, iar pe parcursul discuţiilor
s-au formulat amendamente care se regăsesc în raportul întocmit de comisia de
specialitate.

Articolul 6, alineatul 2 a fost aprobat cu 30 de voturi pentru şi cu 3 voturi
împotrivă.

  Preşedinte,    Secretar,

Ilie NEACŞU         Alexandru PEREŞ


