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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11 şi 12 mai 2004, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  finanţarea de 
la bugetul de stat a acţiunilor sanitare veterinare publice de interes 
naţional (sesizare în fond  – P.l.- x 271/2004) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind trecerea unor 
imobile concesionate din proprietatea publică a statului în 
proprietatea privată a statului şi vânzarea acestora (avizare – P.l.- x 
280/2004)  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în 
valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, 
îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de 
nutreţuri combinate dezafectate (sesizare în fond  – P.l.- x 
188/2004) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.26 din 24 aprilie 1996 – Codul silvic (sesizare 
în fond  – P.l.- x 193/2004) 

Şedinţa din data de 11.05.2004 a început la orele 1400 şi a fost condusă 
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. Au fost prezenţi 33 de 
deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a participat domnul Gheorghe Predilă 
– consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

 Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a propus ca pe 
ordinea de zi a şedinţei, pe lângă dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind 
punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, 
îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri 
combinate dezafectate şi a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.26 din 24 aprilie 1996 – Codul silvic să fie inclusă şi 
propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea fondului 
funciar nr.18/1991, republicată  cu modificările şi completările ulterioare. 

Ordinea de zi propusă a fost aprobată. 
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.26 din 24 aprilie 1996 – Codul silvic 

După finalul dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de lege. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea anexei  1 la Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată  cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Domnul Ludovic Mardari, în numele grupului de iniţiatori, a arătat că 
în anexa nr.1 a Legii fondului funciar nr.18/1991 se prevede o taxă 
diferenţiată pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor extravilane, în 
funcţie de modalitatea de dobândire a acestora. 

S-a trecut la dezbateri generale.  
Au luat cuvântul domnii deputaţi Tiberiu Sbârcea, Petre Posea, Mircea 

Toader care au arătat că iniţiativa este bună şi că mai trebuie analizată. 
Domnul deputat Ioan Bâldea – poziţia dumneavoastră mi se pare 

normală şi firească. Problemele ar trebui tratate diferenţiat. Valoarea de piaţă 
a terenului este cea hotărâtoare. 

S-a propus amânarea dezbaterilor pentru ca proiectul de lege să poată fi 
îmbunătăţit. Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind 
punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, 
îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri 
combinate dezafectate. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu a propus ca, dat fiind faptul că o 
iniţiativă asemănătoare se află în dezbaterea Senatului, să amânăm dezbaterea 
pentru a conexa cele două acte normative. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 12.05.2004, începând cu 
orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei. 

Ordinea de zi a fost următoarea:  
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind trecerea unor 

imobile concesionate din proprietatea publică a statului în proprietatea 
privată a statului şi vânzarea acestora. 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  finanţarea de la 
bugetul de stat a acţiunilor sanitare veterinare publice de interes naţional. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
trecerea unor imobile concesionate din proprietatea publică a statului în 
proprietatea privată a statului şi vânzarea acestora. 

Domnul deputat Ion Bozgă, în calitate de iniţiator al propunerii 
legislative privind trecerea unor imobile concesionate din proprietatea 
publică a statului în proprietatea privată a statului şi vânzarea acestora a 
arătat că a iniţiat proiectul de lege având în vedere discuţiile purtate pe 
această temă cu toţi factorii implicaţi. 
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După finalizarea dezbaterilor se supune la vot propunerea de avizare 
favorabilă. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Avizul va fi însoţit de modificările stabilite în plenul comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  

finanţarea de la bugetul de stat a acţiunilor sanitare veterinare publice de 
interes naţional. 

Domnul deputat Ion Bozgă a cerut ca dezbaterea să fie amânată pentru 
săptămâna următoare, deoarece lipseşte reprezentantul Guvernului, care nu 
şi-a prezentat punctul de vedere. 

S-a hotărât ca dezbaterea să fie reluată într-o şedinţă viitoare.  
  
 

 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
          Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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