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PROCES VERBAL
al ºedinþei Comisiei din zilele de 24 ñ 25.02.1998

La lucrãrile comisiei au fost prezenþi în ziua de 24.02.1998, 28 deputaþi,
absentând motivat domnul deputat Valeriu Tabãrã, Grupul parlamentar
P.U.N.R. ºi nemotivat domnul deputat George Sergiu Rizescu, Grupul
parlamentar P.N.Þ. ñ C.D.

În ziua de 25.02.1998 au fost prezenþi 27 deputaþi, absentând motivat
domnul deputat Valeriu Tabãrã, Grupul parlamentar P.U.N.R. ºi nemotivat
domnii deputaþi George Sergiu Rizescu, Grupul parlamentar P.N.Þ. ñ C.D. ºi
Peter Iohan Babiaº, Grupul parlamentar al Minoritãþilor Naþionale.

Au participat ca invitaþi:
Domnul Dinu Gavrilescu, ministrul Agriculturii ºi Alimentaþiei,
Doamna Bandol Georgeta, director al Direcþiei buget, finanþe, investiþii
Doamna Tãnãsescu Camelia, director la Ministerul Finanþelor.
Lucrãrile ºedinþelor au fost conduse de domnul deputat Gheorghe

Cristea, preºedintele comisiei.
Comisia a adoptat în unanimitate urmãtoarea ordine de zi:
1. Dezbateri preliminare, referitoare la propunerile privind bugetul pe

anul 1998  alocat Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei ( la solicitarea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei ).

2. Dezbaterea textelor rãmase în divergenþã la proiectul de Lege pentru
modificarea ºi completarea Legii arendãrii nr. 16/1994 ( elaborarea unui text
comun cu comisia similarã a Senatului ).

La punctul 1 al ordinei de zi , în ziua de 24.02.1998, domnul ministru
Dinu Gavrilescu a cerut o consultare cu membrii comisiei de agriculturã,
silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice, referitoare la
propunerile privind bugetul pe anul 1998 ºi propunerea Ministerului
Finanþelor.



Domnul ministru Dinu Gavrilescu aratã cã propunerile privind bugetul
pe anul 1998 al Ministerului Finanþelor este un rãspuns la cererea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei.

Aratã cã în anul 1997 bugetul alocat Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei a fost exagerat de mic.

Propunerea Ministerului Finanþelor privind bugetul pe anul 1998 este
alarmantã, ea opereazã drastic în politica sectorialã de dezvoltare a
agriculturii.

Dimensiunile bugetului alocat agriculturii scade de la procentul de 2%
din PIB în 1997 la 1% din PIB în 1998.

Aratã cã nu existã motive pentru sancþionarea bugetarã a agriculturii
atât timp cât nu este pusã baza mecanismelor care duc spre performanþa
acestei ramuri imporatnte a economiei.

Au luat cuvântul domnii deputaþi, Ilie Neacºu, Grupul parlamentar
PRM, Aurelian Paul Alecu, Grupul parlamentar P.N.Þ. ñ C.D., Mihai Chiriac
ºi Alexandru Pereº, Grupul parlamentar U.S.D. ñ P.D., Gheorghe Cristea,
Grupul parlamentar P.N.Þ. ñ C.D., Didi Spiridon, Grupul parlamentar P.N.L.
ñ C.D., Alexandru Lãpuºan, Mihai Nicolescu, Ion Munteanu, Grupul
parlamentar P.D.S.R., Nicolae Groza, independent, Valentin Argeseanu,
Grupul parlamentar P.N.Þ. ñ C.D., care au dezbãtut modul cum trebuie
distribuit, cât mai eficient, bugetul repartizat Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei pe anul 1998, precum ºi susþinerea acestuia în obþinerea unui
buget ca la nivelul anului 1997, în aceste condiþii de austeritate.

Comisia a decis sã continuie dezbaterile privind bugetul pe anul 1998
alocat Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, având ca invitat pe domnul
secretar de stat Valentin Lazea , din cadrul Ministerului Finanþelor, în ºedinþa
comunã cu comisia similarã a Senatului, miercuri 25.02.1998.

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a dezbãtut textele rãmase în
divergenþã la proiectul de Lege pentru modificarea ºi completarea Legii
arendãrii nr. 16/1994.

Comisia a votat cu majoritate ( 16 pentru, 9 contra ) textul propus ce va
fi prezentat în raportul comun, în funcþie de rezultatul votului, din comisia
similarã a Senatului din data de 25.02.1998.

În ziua de 25.02.1998, Comisiile de agriculturã din Parlament au
continuat dezbaterile asupra  propunerilor  privind bugetul pe anul 1998
alocat Ministerului Agriculturii ºi Alimenaþiei.

Deputaþii au decis ca Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei sã prezinte
în scurt timp comisiilor de agriculturã din Parlament un proiect de buget pe
anul 1998, fundamentat ºi realist.



Membrii comisiei pentru agriculturã din Senat au votat cu majoritate
textul propus de comisia noastrã , la proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii arendãrii nr. 16/1994 ºi ca urmare s ñ a întocmit raportul
comun.

Preºedinte, Secretar,

    Gheorghe Cristea                                              Ilie Neacºu


