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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 01 şi 02.07.1998
La lucrările şedinţelor au fost prezenţi toţi cei 30 deputaţi, membri ai
Comisiei.
La lucrările Comisiei din ziua de 01.07.1998 au participat ca invitaţi:
- Dinu Gavrilescu, Ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei
- Constantin Săvulescu, Preşedintele O.N.C.G.C.
Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea,
preşedintele Comisiei.
Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi:
- Politica agrară a Guvernului în perioada în care este abilitat să emită
ordonanţe
- Măsuri privind achiziţionarea producţiei de orz şi grâu de la producătorii
agricoli
- Măsuri privind pregătirea campaniei agricole de toamnă
- Discuţii pe baza proiectului de Lege privind transformarea I.G.F.C.O.T.
în Societate Naţională.
Comisia a hotărât ca în perioada vacanţei parlamentare, 17 – 20.08.1998,
şedinţa Comisiei să se desfăşoare la Tulcea în vederea definitivării raportului
comun referitor la propunerea legislativă privind protecţia fondului piscicol,
pescuitul şi acvacultura, cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
În ceea ce priveşte proiectul de Lege de transformare a I.G.F.C.O.T. în
Societate Naţională, în urma discuţiilor purtate, Comisia a hotărât sesizarea
Guvernului privind contradicţiile existente între prevederile proiectului de Lege
aflat în dezbatere şi Legea cadastrului nr. 7/1996.
În acest scop Comisia susţine retragerea proiectului de Lege sus-menţionat
de pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor şi propune ca această măsură să fie
iniţiată de Guvern.
Domnul Ministru Dinu Gavrilescu a expus măsurile ce vor fi luate, în
perioada vacanţei parlamentare, perioadă în care Guvernul este abilitat să emită
ordonanţe.

Astfel, vor fi emise acte normative pentru susţinerea a 50% din preţul de
cumpărare a seminţelor, necesare în campania agricolă de toamnă; cumpărarea de
către stat a cca. 1 milion tone grâu, care se va vinde apoi pe piaţa internă şi
externă; stimularea în continuare a achiziţionării grâului de la producători.
Au luat cuvântul de asemenea domnii deputaţi Cristea Gheorghe, Lăpuşan
Alexandru, Mihai Nicolescu, Petru Şteolea.
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