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SINTEZA
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 26, 27 şi

28 octombrie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 26 octombrie
2004, începând cu orele 1400. Ordine de zi a fost următoarea:

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi
acvacultura (sesizare în fond – P.L. – X  617/2004).

Au fost prezenţi 29 de deputaţi. A absentat doamna deputat Elena
Liana Naum, aflată în delegaţie externă.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea,
preşedintele comisiei.

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de lege aflat pe ordinea
de zi.

Lucrările au continuat în şedinţă în ziua de 27.10.2004, după
finalizarea lucrărilor în plenul Camerei Deputaţilor şi au fost conduse de
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei.

Au fost prezenţi 29 de deputaţi. A absentat doamna deputat Elena
Liana Naum, aflată în delegaţie externă.

Au continuat dezbaterile generale asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii,
pescuitul şi acvacultura. S-a hotărât ca, având în vedere importanţa
domeniului analizat, proiectul de lege să fie reanalizat în subcomisia pentru
zootehnie, care să analizeze strategia şi politicile specifice în domeniu şi
să-şi prezinte punctul de vedere în legătură cu amendamentele formulate.

Lucrările au fost reluate în şedinţă în ziua de 28.10.2004, începând
cu orele 900 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei.
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Au fost prezenţi 29 de deputaţi. A absentat doamna deputat Elena
Liana Naum, aflată în delegaţie externă.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi analiza proiectului Legii bugetului de stat pe anul

2005 şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2005.

În cadrul şedinţei, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei
a făcut o prezentare a graficului dezbaterii şi analizării proiectului Legii
bugetului de stat pe anul 2005 şi a rugat pe membrii comisiei să acorde
maximă atenţie studierii prevederilor din bugetul pentru anul 2005 pentru
că, împreună cu reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale să se găsească cea mai bună repartizare a fondurilor
alocate agriculturii.  S-a stabilit că până la data de 02.11.2004 să se
centralizeze toate amendamentele formulate, urmând  ca în data de
02.11.2004, orele 1500 să se desfăşoare şedinţa de analiză şi dezbatere a
bugetului pentru 2005, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Ministerului Finanţelor
Publice, iar în data de 03.11.2004 dezbaterea să se desfăşoare în comun cu
Comisia pentru agricultură a Senatului, în prezenţa ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale, domnul Petre Daea.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA       Alexandru PEREŞ
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