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PROCES - VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25, 26 martie 1998
La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absent motivat
domnul deputat Valeriu Tabără.
Au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei:
- Domnul Dinu Gavrilescu, Ministru;
- Doamna Georgeta Bandol, Director la Direcţia Buget, Finanţe, Investiţii;
- Doamna Liliana Antonaru, Director la A.N.S.V;
- Domnul Popârlan, Director General la A.N.S.V.; iar din partea
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului:
- Domnul Ion Secelean, Secretar de Stat.
Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Cristea, preşedintele comisiei.
Pe ordinea de zi a şedinţelor s-a aflat:
1.“ Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul
1998”.
2. “ Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe
anul 1998”.
În zilele de 24 şi 25 martie au avut loc discuţii pe marginea proiectului
Legii bugetului de stat pe anul 1998, între membrii Comisiei noastre şi
reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. Au fost depuse
amendamente, urmând ca ele să fie discutate în şedinţa din 26 martie, dată la
care şi-a confirmat participarea Comisia pentru
agricultură, industrie
alimentară şi silvicultură din Senat.
Dezbaterile din data de 26 martie s-au desfăşurat în şedinţă comună a
Comisiei de agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
din Camera Deputaţilor şi a Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară
şi silvicultură din Senat.
Domnul senator Triţă Făniţă, preşedintele Comisiei de agricultură,
silvicultură şi servicii specifice din Senat, a menţionat că proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 1998 a fost avizat negativ în şedinţa din 25 martie, fără
a fi de acord cu dezbaterea şi amendarea acestuia în şedinţa comisiilor reunite.

Domnul deputat Gheorghe Cristea , preşedintele Comisiei de agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor, a
recomandat respectarea procedurilor regulamentare pentru dezbaterea
proiectului Legii bugetului de stat. Conform Regulamentului Şedinţelor
Comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, dezbaterea şi avizarea acestuia
se face în comisiile reunite ale celor două Camere, iar avizul emis de comisiile
care nu sunt sesizate în fond trebuie dat pentru capitolele care intră sub
incidenţa obiectului lor de activitate.
Domnul deputat Gheorghe Oană, motivând prin insuficienţa sumelor
alocate bugetului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, sume mai mici decât
cele ale anului 1997, în condiţiile creşterii inflaţiei, a menţionat că reprezentanţii
grupului parlamentar P.D.S.R. nu sunt de acord cu aprobarea bugetului.
Domnul deputat Mihai Chiriac a cerut reprezentanţilor Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei întocmirea unei situaţiei care să cuprindă defalcarea
sumelor menţionate în buget pe fiecare domeniu de activitate în parte.
Domnul deputat Elek Barna a susţinut ideea întocmirii acestei situaţii,
lucru necesar pentru a putea vedea unde trebuie aduse amendamente şi pentru
găsirea unor noi surse de venit la buget.
Domnul senator Triţă Făniţă a propus respingerea proiectului Legii
bugetului de stat pe anul 1998 şi s-a supus la vot, obţinându-se un rezultat de 18
voturi pentru. În continuare, a propus supunerea la vot pentru aprobarea
proiectului Legii bugetului de stat. O parte dintre deputaţii prezenţi în sală au
afirmat că procedura de votare nu este regulamentară şi, ca urmare, supunerea
la vot nu a mai avut loc.
Domnul deputat Gheorghe Cristea a afirmat că pentru dezbaterea
proiectului Legii bugetului de stat există o procedură specială, ce constă în
dezbaterea acestuia în şedinţă comună a comisiilor, unde vor fi prezentate
amendamente şi în urma căreia se emite un aviz. Această procedură nefiind
respectată, votul nu a fost regulamentar. Ca atare, în urma acestei şedinţe nu
poate fi emis un aviz.
PREŞEDINTE,
Gheorghe Cristea

