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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din data de 01.10.1997  

  
 La lucrările Comisiei au participat  29 de deputaţi, fiind absenţi motivat 
domnii: V. Tabără - Grupul Parlamentar al P.U.N.R. şi Al. Pereş - Grupul 
Parlamentar al U.S.D. - P.D., aflaţi în delegaţie externă. 
 Au participat ca invitaţi: 
 - Petrescu Mircea, consilier în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei  
 - Leonte Doina, Director General în Ministerul Finanţelor 
 Şedinţa a fost condusă de domnul Gheorghe Cristea, preşedintele 
Comisiei. 

Comisia  a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
1.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului 
de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, 
în sumă de 350 milioane dolari echivalent, semnat la Washington 
la 1 iulie 1997 (avizare). Avizul urmează a fi trimis Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

2.  Dezbaterea şi avizarea (în procedură de urgenţă), a propunerii 
legislative privind constituirea la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului special pentru 
achiziţionarea strugurilor pentru vinificaţie din producţia anului 
1997. (sesizare în fond). 

3.  Dezbaterea şi avizarea (în procedură de urgenţă), a propunerii 
legislative privind acordarea unor facilităţi producătorilor de vin. 
(sesizare în fond). 

 Domnul deputat Gh. Cristea a propus formarea unei subcomisii pentru 
discutarea proiectului de Lege privind mărcile şi indicaţiile geografice, 
împreună cu o subcomisie similară a Comisiei pentru industrie şi servicii. 
 S-a aprobat componenţa acestei subcomisii: 

1. Neacşu Ilie - Grupul Parlamentar al P.R.M.  
2. Chiriac Mihai - Grupul Parlamentar al U.S.D. - P.D.  
3. Oană Gheorghe - Grupul Parlamentar al U.S.D. - P.D. 
4. Cristea Gheorghe - Grupul Parlamentar al P.N.Ţ.-Camera Deputaţilor 

- Civic - Ecologist 
5. Spiridon Didi - Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal C.D. 
6. Osman Fedbi - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale  
7. Şteolea Petru - Grupul Parlamentar al P.U.N.R.  

 La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Gh. Cristea a prezentat 
propunerea legislativă pentru care trebuia emis avizul. 



 Domnul deputat  Alexandru Lăpuşan - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. a 
arătat că proiectul vizează agricultura, dar banii nu sunt utilizaţi în acest scop. 
 Domnul deputat  Gh. Oană - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. a arătat că 
banii, de fapt, sunt folosiţi pentru acoperirea deficitului bugetar. 
 Domnul Preşedinte Gh. Cristea a arătat că în cadrul deficitului, 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei poate utiliza aceşti bani. 
 În urma dezbaterilor, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane dolari echivalent, semnat 
la Washington la 1 iulie 1997 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, 
urmând a fi trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 La punctul doi al ordinii de zi domnul Preşedinte Gh. Cristea a dat 
cuvântul domnului deputat  Al. Lăpuşan - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. 
pentru a expune motivele cu privire la propunerea legislativă privind  
constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului 
special pentru achiziţionarea strugurilor pentru vinificaţie din producţia anului 
1997. 
 Domnul deputat M. Nicolescu - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. a susţinut 
propunerea legislativă afirmând că aceasta nu trebuie privită, în analiză, ca o 
propunere a unei formaţiuni politice. 
 Domnul Secretar I. Neacşu a fost de acord că anul 1997 este un an-
problemă pentru cultura viţei de vie. 
 Nu este de acord cu învierea acelor I.V.V.-uri care au distrus viticultura. 
 De credite nu beneficiază producătorii, ci intermediarii care au consumat 
creditele anapoda. 
 Este împotriva propunerii legislative. 
 Domnul Secretar V. Neagu a afirmat că foarte multe gospodării 
individuale mici trăiesc din producţia obţinută de la viţa de vie şi cei mai 
păgubiţi sunt aceşti oameni, de aceea este necesar să scoatem din impas 
viticultura. 
 Domnul Preşedinte Gh. Cristea a atras atenţia că propunerea legislativă 
nu spune cine suportă diferenţa de dobândă până la nivelul dobânzilor 
practicate de bănci. 
 Creşterea suprafeţei cu hibrizi de viţă de vie reprezintă autoconsum. 
 Propune respingerea propunerii legislative. 
 Domnul deputat  M. Chiriac - Grupul Parlamentar al U.S.D. - P.D. a 
întrebat cât la sută din producţia de struguri se cumpără, dacă se dau aceşti 
bani. Şi dânsul propune respingerea.  
 Domnul M. Petrescu (consilier M.A.A.) arată că Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei nu are bani pentru asigurarea creditelor cuprinse în această 
propunere legislativă. 
 Necesarul de credite ar fi corect de 320 miliarde lei. 



 În urma votării, propunerea legislativă privind  constituirea la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului special pentru 
achiziţionarea strugurilor pentru vinificaţie din producţia anului 1997 a fost 
respinsă (14 voturi pentru respingere, 10 voturi împotriva respingerii şi 5 
abţineri). 
 La punctul trei al ordinii de zi, domnul Preşedinte Gh. Cristea a dat 
cuvândul domnului deputat  Al. Lăpuşan - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. 
pentru a prezenta expunerea de motive la propunerea legislativă privind 
acordarea unor facilităţi producătorilor de vin. 
 Doamna D. Leonte, Director General în Ministerul Finanţelor, a arătat că 
este nedrept ca produsul „vin” să fie exceptat de la accize, atât timp cât sucurile 
au accize. 
 A arătat că bugetul de stat se confruntă cu probleme deosebite. 
 La discuţiile privind proiectul noii legi privind accizele, pregătit de 
Ministerul Finanţelor, şi care va fi înaintat Camerei Deputaţilor, patronatele nu 
au ridicat această problemă, deci nu au propus eliminarea accizelor la băuturile 
alcoolice. 
 Domnul deputat  Gh. Oană - Grupul Parlamentar al P.D.S.R. a arătat că 
nu se vrea, dar se poate acciza pe calitate, ca în Franţa. 
 A propus ca legea să se aplice de la 1 ianuarie 1998 şi a solicitat adoptarea 
propunerii legislative. 
 Domnul Preşedinte Gh. Cristea a supus la vot propunere legislativă 
privind acordarea unor facilităţi producătorilor de vin. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă (14 voturi pentru respingere, 10 
voturi împotriva respingerii şi 5 abţineri). 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
  Gheorghe Cristea      Secretar, 
        I.Neacşu 


