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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din zilele de 24 – 25.02.1998 

 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi în ziua de 24.02.1998, 28 deputaţi, 
absentând motivat domnul deputat Valeriu Tabără, Grupul parlamentar 
P.U.N.R. şi nemotivat domnul deputat George Sergiu Rizescu, Grupul 
parlamentar P.N.Ţ. – C.D. 
 În ziua de 25.02.1998 au fost prezenţi 27 deputaţi, absentând motivat 
domnul deputat Valeriu Tabără, Grupul parlamentar P.U.N.R. şi nemotivat 
domnii deputaţi George Sergiu Rizescu, Grupul parlamentar P.N.Ţ. – C.D. şi 
Peter Iohan Babiaş, Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 
 Au participat ca invitaţi: 
 Domnul Dinu Gavrilescu, ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei, 
 Doamna Bandol Georgeta, director al Direcţiei buget, finanţe, investiţii 
 Doamna Tănăsescu Camelia, director la Ministerul Finanţelor. 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 
Cristea, preşedintele comisiei. 
 Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbateri preliminare, referitoare la propunerile privind bugetul pe 
anul 1998  alocat Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei ( la solicitarea 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei ). 
 2. Dezbaterea textelor rămase în divergenţă la proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994 ( elaborarea unui text 
comun cu comisia similară 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 agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, referitoare la 
propunerile privind bugetul pe anul 1998 şi propunerea Ministerului 
Finanţelor. 



 Domnul ministru Dinu Gavrilescu arată că propunerile privind bugetul 
pe anul 1998 al Ministerului Finanţelor este un răspuns la cererea 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. 
 Arată că în anul 1997 bugetul alocat Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei a fost exagerat de mic. 
 Propunerea Ministerului Finanţelor privind bugetul pe anul 1998 este 
alarmantă, ea operează drastic în politica sectorială de dezvoltare a 
agriculturii. 
 Dimensiunile bugetului alocat agriculturii scade de la procentul de 2% 
din PIB în 1997 la 1% din PIB în 1998. 
 Arată că nu există motive pentru sancţionarea bugetară a agriculturii 
atât timp cât nu este pusă baza mecanismelor care duc spre performanţa 
acestei ramuri imporatnte a economiei. 
 Au luat cuvântul domnii deputaţi, Ilie Neacşu, Grupul parlamentar 
PRM, Aurelian Paul Alecu, Grupul parlamentar P.N.Ţ. – C.D., Mihai Chiriac 
şi Alexandru Pereş, Grupul parlamentar U.S.D. – P.D., Gheorghe Cristea, 
Grupul parlamentar P.N.Ţ. – C.D., Didi Spiridon, Grupul parlamentar P.N.L. 
– C.D., Alexandru Lăpuşan, Mihai Nicolescu, Ion Munteanu, Grupul 
parlamentar P.D.S.R., Nicolae Groza, independent, Valentin Argeseanu, 
Grupul parlamentar P.N.Ţ. – C.D., care au dezbătut modul cum trebuie 
distribuit, cât mai eficient, bugetul repartizat Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei pe anul 1998, precum şi susţinerea acestuia în obţinerea unui 
buget ca la nivelul anului 1997, în aceste condiţii de austeritate. 
 Comisia a decis să continuie dezbaterile privind bugetul pe anul 1998 
alocat Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, având ca invitat pe domnul 
secretar de stat Valentin Lazea , din cadrul Ministerului Finanţelor, în şedinţa 
comună cu comisia similară a Senatului, miercuri 25.02.1998. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a dezbătut textele rămase în 
divergenţă la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
arendării nr. 16/1994. 
 Comisia a votat cu majoritate ( 16 pentru, 9 contra ) textul propus ce va 
fi prezentat în raportul comun, în funcţie de rezultatul votului, din comisia 
similară a Senatului din data de 25.02.1998. 
 În ziua de 25.02.1998, Comisiile de agricultură din Parlament au 
continuat dezbaterile asupra  propunerilor  privind bugetul pe anul 1998 
alocat Ministerului Agriculturii şi Alimenaţiei. 
 Deputaţii au decis ca Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei să prezinte 
în scurt timp comisiilor de agricultură din Parlament un proiect de buget pe 
anul 1998, fundamentat şi realist. 



 Membrii comisiei pentru agricultură din Senat au votat cu majoritate 
textul propus de comisia noastră , la proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii arendării nr. 16/1994 şi ca urmare s – a întocmit raportul 
comun. 
 
 
 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
     Gheorghe Cristea                                              Ilie Neacşu 
 
 
             


