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SINTEZA 
 şedinţei Comisiei din ziua de 25 mai 2004 

 
 

Comisia  pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 25 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 pentru modificarea anexei nr.1 la 
Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (sesizare în fond  – P.l.- x 195/2004) 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 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.- 605/2004) 

4. 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)  

Şedinţa a început la orele 1400 şi a fost condusă de domnul deputat Mihai 
Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. Au participat ca invitaţi: 
-  domnul Gheorghe Predilă – consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ştefan Bodea – jurist, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale. 
S-a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru modificarea şi 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 arătat că acest proiect de lege a mai fost 
dezbătut în Comisia pentru agricultură, după care s-a aflat şi în dezbaterea Comisiei de 
agricultură de la Senat, unde a fost respins în şedinţa din 10 mai 2004.   
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Comisia propune aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Camera 
Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
În continuare s-a luat în dezbatere propunerea legislativă 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 arătat că propunerea are ca obiect de 
reglementare completarea articolului 7 din Ordonanţa 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. Pentru că propunerea făcută se regăseşte în cuprinsul proiectului de lege 
adoptat de Camera Deputaţilor  în şedinţa din 30 martie 2004 se propune respingerea. 
Propunerea de respingere a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative privind  finanţarea de la bugetul de 
stat a acţiunilor sanitare veterinare publice de interes naţional. 

Domnul deputat Ion Bozgă, iniţiator al propunerii legislative a subliniat importanţa 
măsurilor propuse pentru această perioadă în domeniul finanţării de la bugetul de stat a 
acţiunilor sanitar veterinare publice de interes naţional. Această propunere legislativă a 
fost analizată şi la Senat, unde a fost respinsă.  

Pentru că Guvernul a intervenit şi a concretizat măsurile, proiectul de lege nu mai 
este necesar şi se propune respingerea lui. Propunerea a fost aprobată cu majoritate. 

S-au înregistrat 2 voturi împotrivă şi trei abţineri. 
S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea anexei nr.1 la 

Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Domnul deputat Mardari Ludovic, în numele grupului de iniţiatori a arătat că 

prevederile actuale ale legii puse în discuţie creează unele discrepanţe, în funcţie de 
modul de dobândire a terenului. Sunt afectaţi investitorii, care nu pot recurge la 
subterfugii pentru a eluda prevederile legale. Modificarea propusă ar face ordine în acest 
domeniu. 

Domnul Gheorghe Predilă – a arătat că punctul de vedere al Guvernului este 
negativ şi aprobarea în forma propusă ar aduce bulversări în situaţia înregistrată în zonă 
acum. 

Roagă iniţiatorii să mai analizeze această propunere, să se reformuleze conţinutul 
iniţiativei şi să se înainteze o nouă adresă către Guvern pentru a prezenta un punct de 
vedere în acest caz. 

S-a propus amânarea dezbaterii. 
Propunere a fost votată în unanimitate.  
   

 
 VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 
          Mihai NICOLESCU               Victor NEAGU     
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