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SINTEZA
şedinţei Comisiei din ziua de 07.11.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă, în ziua de 07.11.2001, cu
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole
(continuarea dezbaterilor - PL 591/2001);

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  Cooperativele
Agricole  (sesizare în fond - PL 329/2001);

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Legea creditului
agricol (sesizare în fond - PL 311/2001)

  Au fost prezenţi toţi cei 33 deputaţi, membri ai Comisiei.
Din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a

participat domnul Ovidiu Natea, Secretar de Stat.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele

Comisiei,  care a prezentat stadiul la care s-a ajuns cu dezbaterea şi aprobarea
articolelor din proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole. În şedinţa anterioară s-
au aprobat toate articolele, cu excepţia articolului 23 care urmează să fie
îmbunătăţit. Este, de asemenea necesară completarea legii cu elemente care să
clarifice modalităţile de natură juridică privind constituirea şi funcţionarea
exploataţiilor.

Se trece la dezbaterea propunerii legislative privind Legea Creditului
Agricol.

Domnul deputat Ilie Neacşu anunţă că această propunere legislativă este
prezentată din partea iniţiatorilor de domnul deputat Victor Neagu, secretar al
Comisei pentru agricultură, după care urmează să se poarte discuţii generale pe
marginea legii.
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Domnul Victor Neagu arată că Legea Creditului Agricol este un act
normativ necesar pentru asigurarea surselor financiare necesare producţiei
agricole, care are caracteristici deosebite.

Creditul Agricol poate fi realizat în forma unei instituţii care trebuie să
respecte prevederile Legii bancare nr.58/1998.

Se propune înfiinţarea Creditului Agricol ca o societate pe acţiuni, cu
participarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca mandatat al
statului român şi a cel puţin patru bănci comerciale.

Statul român, prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
pune la dispoziţia acestei societăţi cota parte aferentă de capital social, care să
îi asigure o participare de minim 51%.

Creditul Agricol va fi acordat producătorilor agricoli care realizează
produse destinate pieţei, indiferent dacă acestea sunt contractate cu societăţi de
comercializare a produselor agricole sau le valorifică direct.

  Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU     Victor NEAGU
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