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SINTEZA
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 19 şi 20 octombrie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19 şi 20 octombrie
2004 şi a avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.20 din

Legea 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

(avizare – P.L. – X 609/2004)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

(sesizare în fond – P.L. – X  608/2004)
3. 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 19 octombrie 2004 a început la orele 1430 şi a fost

condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei.  Au
fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.

A participat ca invitat domnul Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
completarea art.20 din Legea 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.

Domnul Gheorghe Predilă a informat membrii comisiei în legătură cu
rezultatul dezbaterilor din Comisia pentru administraţie, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic care a constatat că aprobând forma prezentată a
proiectului de Lege pentru completarea art.20 din Legea 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 s-ar crea unele dezechilibre. Punctul de vedere exprimat

agricultura



2

în Comisia pentru administraţie, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a
fost însuşit şi de reprezentantul Guvernului.

Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedintele comisiei a propus să
se acorde aviz negativ. Propunerea a fost votată în unanimitate.

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 20.10.2004 şi s-au desfăşurat,
în prima parte, în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret  şi
sport.

Lucrările au fost conduse alternativ de cei doi preşedinţi de comisie,
domnul deputat Anghel Stanciu şi domnul deputat Ioan Bâldea.

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Adam Crăciunescu – secretar de stat în Ministerul Agriculturii,

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
-  domnul Gheorghe Sin – secretar general al Academiei de Ştiinţe

Agricole şi Silvice;
- domnul Gheorghe Predilă – consilier în Ministerul Agriculturii,

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”.

În timpul dezbaterilor pe articole s-au formulat amendamente, care se
regăsesc în raportul întocmit.

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
Dezbaterile au continuat în comisie la proiectul de Lege privind

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

Domnul Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  a prezentat expunerea de motive.

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Amendamentele formulate se
regăsesc în raportul întocmit la acest proiect de lege. Pe ansamblu, proiectul de
lege a fost votat în unanimitate.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA       Alexandru PEREŞ


	SINTEZA

