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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de  11.12.2001. 13.12.2001

şi 14.1.2.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a ţinut dezbaterile în şedinţe în zilele de
11.12.2001, începând cu orele 1500, 13.12.2001, după epuizarea ordinii de zi din
Plen şi 14.12.2001, începând cu orele 830, având pe ordinea de zi următoarele:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.150/2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit
prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la
Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea
Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în
vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor
inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
(avizare - PL 662/2001).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea,
prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor, precum şi
înregistrarea soiurilor de plante  (dezbateri pe articole - PL 648/2001).

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind perdelele forestiere de
protecţie (sesizare în fond - PL 659/2001).

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru
creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau
parţial de stat ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau
privată a statului (sesizare în fond - PL 669/2001).

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii viei şi vinului, în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole (continuarea dezbaterilor  - PL 631/2001).

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Legea cooperaţiei
(avizare - PL 370/2001).

Au fost prezenţi toţi cei 31 de deputaţi, membri ai comisiei.
La şedinţă au participat ca invitaţi, în ziua de 11 decembrie 2001:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor,
- Domnul Gheorghe Hedeşan - Şef al Inspecţiei de Stat  pentru Calitatea

Seminţelor şi Materialului Săditor,
- Domnul Adrian Popa - Director, Direcţia pentru Strategii şi Politici în

Silvicultură din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
- Domnul Cristian Candet - Director general al Agenţiei Domeniilor Statului,
- Doamna Alina Corduneanu - Consilier juridic al Agenţiei Domeniului

Statului.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei,

care a anunţat că, întrucât într-o şedinţă anterioară s-au purtat dezbateri generale pe
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marginea proiectului de Lege privind producerea, prelucrarea, controlul şi
certificarea calităţii, comercializarea seminţelor, precum şi înregistrarea soiurilor de
plante, se va trece la analizarea  pe articole a acestui proiect de lege.

Proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a trecut apoi la dezbaterea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru

creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital intergral sau
parţial de stat ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau
privată a statului.

În continuare, domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei, supune
dezbaterii plenului comisiei proiectul de Lege privind perdelele forestiere  de
protecţie.

În urma dezbaterilor din data de 11.12.2001 proiectul de lege a fost aprobat în
unanimitate.

Tot în finalul şedinţei au fost avizate favorabil propunerile legislative privind
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2001 pentru aprobarea Amendamentului
convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10
septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr.97/2000
pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de
Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea
efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9
august 2000 şi propunerea legislativă privind Legea cooperaţiei.

Dezbaterile au fost reluate în şedinţe în zilele de 13.12.2001 şi 14.12.2001 pe
ordinea de zi aflându-se proiectul Legii viei şi vinului în sistemul organizării
comune a pieţei vitivinicole (continuarea dezbaterilor - PL 631/2001).

Preşedintele comisiei, domnul deputat Ilie Neacşu a arătat că trebuie analizate
cu mai mare atenţie aspectele legate de reglementările referitoare la arealele de
cultură a viţei de vie şi la delimitarea lor, la producerea, circulaţia şi controlul
calităţii materialului săditor viticol, la înfiinţarea, întreţinerea şi defrişarea
plantaţiilor viticole, la clasificarea vinurilor şi a produselor pe bază de must şi vin,
la condiţiile de calitate şi de producere a vinurilor cu denumire de origine. Să se
acorde mai multă atenţie reglementărilor referitoare la respectarea practicilor şi
tratamentelor oenologice autorizate, la înregistrarea corectă a producţiei de vinuri,
la transportul şi comercializarea lor. Să se urmărească mai atent asigurarea
condiţiilor pentru derularea eficientă a importului şi exportului de produse de
vinificaţie.

Dezbaterile vor fi reluate în şedinţe în cursul săptămânii viitoare.

  Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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