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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 16.09.2003  

şi 17.09.2003  
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a 
desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16.09.2003 şi  17.09.2003 şi a avut programată 
următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 

dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră  (aviz 
– PL541/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Lege privind aprobarea Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de 
trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri 
supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiilor de aprobare a posturilor de inspecţie 
la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor 
provenind din ţările terţe 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003 � 2004 a unui sprijin direct 
al statului de 2.000.000 lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de 
până la 5 hectare inclusiv (sesizare în fond – PL 474/2003). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind constituirea dreptului de proprietate 
a unor suprafeţe de pădure pentru Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor (sesizare în fond – 
PL 178/2003). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea aliniatului 2, art.39 din 
Legea nr.400/2002 pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2001 
privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate  asupra terenurilor agricole şi forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii  
Fondului Funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr.18/1991, republicată (sesizare în fond – PL 13/2003). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea  Legii nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
(sesizare în fond – PL 146/2003)  
Şedinţa din data de 16.09.2003 a început la orele 1430 şi a fost condusă de domnul 

deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Adam Crăciunescu � secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, 

Apelor şi Mediului; 
- domnul Ioan Sorin Mitrea � director general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare; 
- domnul Virel Marinescu � director, Direcţia pentru reglementări în silvicultură.  
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După aprobarea ordinii de zi propuse, domnul preşedinte Ioan Bâldea a propus ca 
dezbaterile să înceapă cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în 
anul agricol 2003 � 2004 a unui sprijin direct al statului de 2.000.000 lei/ha producătorilor 
agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 hectare inclusiv, având în vedere că în 
şedinţa trecută a mai rămas nelămurit doar articolul 14 al acestui proiect de lege.  

Se supune la vot amendamentul susţinut de domnii deputaţi Nicu Mircea Toader şi 
Valeriu Gheorghe, care a fost aprobat cu 10 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.  

În continuare se trece la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare 
forestieră. 

Domnul Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor 
şi Mediului a prezentat argumentele în favoarea acestui proiect de lege. 

După prezentarea expunerii de motive proiectul de lege a fost supus votului comisiei. 
Comisia a aprobat în unanimitate avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 

Se trece în continuare la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind  aprobarea 
Ordonanţa Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră 
organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul 
tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiilor de aprobare a posturilor 
de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi 
produselor provenind din ţările terţe. 

Domnul Sorin Ioan Mitrea a prezentat expunerea de motive la proiectul de lege supus 
analizei şi dezbaterii. 

Pe parcursul dezbaterilor au fost formulate o seamă de amendamente, care  se regăsesc în 
raportul întocmit la acest proiect de lege.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 17.09.2003, începând cu orele 730. Cu acordul 
conducerii Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice  s-au deplasat în judeţul Brăila şi în Insula Mare a Brăilei pentru 
a cunoaşte la faţa locului problemele cu care se confruntă agricultura brăileană, precum şi  a 
vedea situaţia reală din cea mai mare unitate agricolă din ţară, S.C. Insula Mare a Brăilei, 
urmând ca toate concluziile desprinse din această vizită să fie în atenţia membrilor comisiei.   

 
 

 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA               Alexandru PEREŞ  
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