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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 septembrie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 22 şi 23 septembrie 2004 şi a avut
următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii patronatelor nr.356/2001

                     (avizare – P.l. – X  511/8 septembrie 2004)
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative “Lege pentru facilitarea

schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole”
                     (sesizare în fond  – P.l. – X  308/17 mai 2004)

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind măsuri reparatorii pentru
proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de terenuri agricole şi forestiere,
în perioada 1945-1989

                     (sesizare în fond – P.l. – X 325/26 mai 2004)
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
                    (avizare – P.L. – X 454/2004)

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

(avizare – P.L. – X 498/2004)
Şedinţa din data de 21.09. 2004 a început la orele 1400 şi a fost condusă de

domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedintele comisiei.
Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Mihai Nicolescu a supus aprobării

următoarea ordine de zi:
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea

Legii patronatelor nr.356/2001.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii patronatelor nr.356/2001.
În timpul dezbaterilor s-a subliniat faptul că propunerea legislativă creează

confuzie prin redefinirea atribuţiilor organizaţiilor patronale. De asemenea, prevederile
îngrădesc şi complică dreptul la liberă asociere prevăzut de Constituţie, iar în ceea ce
priveşte modul de redactare a textului există  unele neclarităţi şi neconcordanţe cu
legislaţia existentă în domeniu.

S-a făcut propunerea de a se acorda aviz negativ. Propunerea a fost votată în
unanimitate.

În continuare, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a informat
membrii comisiei că pe data de 28 septembrie 2004 comisiile de agricultură din Camera
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Deputaţilor şi Senat se vor întâlni cu membrii comisiilor similare din Parlamentul Italiei
şi a rugat membrii comisiei să sprijine buna pregătire şi desfăşurare a acestui important
eveniment.

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 22.09.2004 şi au fost conduse de
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării următoarea
ordine de zi:

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004.

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004.

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi.

După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004 şi a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004.

Propunerea a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23.09.2004 şi au fost conduse de

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

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative “Lege pentru facilitarea
schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole”.

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind măsuri reparatorii pentru
proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de terenuri agricole şi forestiere, în
perioada 1945-1989.

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative “Lege pentru facilitarea
schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole”.

În timpul dezbaterilor s-a subliniat faptul că iniţiatorii s-au angajat să aducă
amendamente la textul legii.

S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea a fost votată cu majoritatea de voturi.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind măsuri reparatorii

pentru proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de terenuri agricole şi forestiere, în
perioada 1945-1989.

În timpul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea îmbunătăţirii textului proiectului de
lege. S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Alexandru PEREŞ
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