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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 21 iunie 2005
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 21 iunie 2005 având următoarea ordine de
zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
România şi Comisia Comunităţilor Europene care modifică Acordurile Anuale de
Finanţare 2000, 2001, 2002, 2003 şi Acordul Multi – anual de Finanţare, semnat la
Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 24 decembrie 2004 (P.L -X 230/2005 – sesizare
în fond);
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind stimularea investiţiilor în
agricultură (P.L-X 236/2005 – sesizare în fond);
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului
Adiţional la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, şi
Comunităţile Europene şi Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ţine
cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii
Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone,
Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles
la 4 mai 2005 (P.L –X 240/2005 – avizare)
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat motivat domnul
deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă.
Ca invitat a participat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au început la orele 1400 şi au fost conduse de domnul deputat
Valeriu Tabără, vicepreşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între România şi Comisia Comunităţilor Europene care modifică
Acordurile Anuale de Finanţare 2000, 2001, 2002, 2003 şi Acordul Multi – anual de
Finanţare, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 24 decembrie 2004.

Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind
ratificarea Protocolului Adiţional la Acordul European instituind o asociere între
România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi Statele Membre ale acestora, pe
de altă parte, pentru a ţine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia,
Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare,
Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la
Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005.
Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind stimularea
investiţiilor în agricultură.
Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive. Prin proiectul de lege se
propune constituirea unui Fond din alocaţiile aprobate prin bugetul de stat cu această
destinaţie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi să
se reconstituie din sumele rambursate şi dobânzile plătite de instituţiile de credit.
Fondul va fi utilizat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
ca instrument de orientare a politicii agrare care va stimula transformarea gospodăriei
ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter comercial.
S-a trecut la dezbateri generale.
Domnul deputat Ioan Stan – O astfel de lege a fost prezentată şi de deputaţii
PSD în legislatura trecută, dar ea nu a devenit operaţională.
Sunt de acord cu acest proiect, vor prezenta doar un mic amendament.
Domnul deputat Liviu Timar – Este o lege aşteptată de agricultori. Accesul la
fonduri era greu. Întreabă dacă Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
are în vedere şi creditarea producţiei agricole propriu-zise.
Domnul deputat Nicolae Popa – A depus un proiect de lege pe această
problematică şi ar fi fost bine ca şi aceasta să fi fost dezbătută acum. La ce nivel se
vor ridica fondurile ?
Domnul deputat Ionel Palăr – Întreabă dacă există şi un sistem prin care să se
promoveze prevederile acestei legi. Dacă de prevederile legii vor beneficia doar cei
care au deja o situaţie financiară bună, nu este prea bine.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
În tipul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul
întocmit de comisie.
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
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