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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 octombrie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5,6 şi 7
octombrie 2004 şi a avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol
2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei pe hectar
producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 hectar
inclusiv

(sesizare în fond – P.L. – X  579/2004)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
crescătoriilor de vânat şi a complexelor de vânătoare

(sesizare în fond – P.L. – X  556/2004)
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată

(sesizare în fond – P.L. – X  557/2004)
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de
păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora

(sesizare în fond – P.L. – X  543/2004)
Şedinţa din data de 05.10.2004 a început la orele 1430 şi a fost

condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. Ordinea de
zi aprobată a fost următoarea:

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul
agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei pe
hectar producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5
hectar inclusiv.

La lucrări au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca
invitat a participat doamna Elena Tatomir, director general în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
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S-a  trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea
în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei
pe hectar producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5
hectar inclusiv.

Doamna Elena Tatomir, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale  a prezentat expunerea de motive. În esenţă proiectul
de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă prevede acordarea în anul
agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha
producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 hectare
inclusiv.

După dezbaterile generale s-a trecut la dezbaterea pe articole.
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 06.10.2004, începând cu

orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexelor de vânătoare.

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată.

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor
de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora.

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei. A participat ca
invitat domnul Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexelor de
vânătoare.

Domnul Adam Crăciunescu a prezentat expunerea de motive. S-a
trecut apoi la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente care se regăsesc în raportul întocmit.

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
S-a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată.

Domnul Adam Crăciunescu a prezentat expunerea de motive.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii
proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora.

Domnul deputat Marian Ianculescu i-a informat pe membrii comisiei
că în data de 7 octombrie 2004 urmează să se desfăşoare o consfătuire a
reprezentanţilor proprietarilor de păduri particulare. Pentru că proiectul de
lege se referă la stimularea asocierii proprietarilor de păduri private solicită
amânarea dezbaterii la acest punct, pentru a da posibilitatea  cunoaşterii
punctului de vedere al celor implicaţi direct în acest proces şi, pe baza
acestei documentări, să se asigure o dezbatere mai documentată a actului
normativ respectiv. Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.

Lucrările în şedinţă au continuat în data de 07.10.2004. Pe ordinea de
zi a şedinţei s-a aflat întâlnirea membrilor comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice  cu reprezentanţii
proprietarilor de păduri private, persoane fizice şi juridice. A fost analizat
proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţa Guvernului nr.77/2004 pentru
stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi
durabile a acestora.

Concluziile şi observaţiile formulate cu acest prilej vor fi avute în
vedere la elaborarea formei finale a proiectului.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Alexandru PEREŞ
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