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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 28 şi 29 septembrie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29 şi 29 septembrie 2004 şi a
avut următoarea ordine de zi:

1. Întâlnire cu delegaţia Comisiilor de Agricultură ale Senatului şi Camerei
Deputaţilor din Italia

(Marţi, 28.09.2004, orele 1000)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
(avizare – P.L. – X 567/2004)

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 (avizare – P.L. – X  547/2004)
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel naţional a
Reţelei de informaţii contabile agricole

(sesizare în fond – P.L. – X  546/2004)
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii

nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
(sesizare în fond – P.L. – X  553/2004)

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
crescătoriilor de vânat şi a complexelor de vânătoare

(sesizare în fond – P.L. – X  556/2004)
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al
statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în
domeniul privat al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze
Naturale “ROMGAZ” – SA Mediaş

(sesizare în fond – P.L. – X  528/2004)
8. 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)
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9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată

(sesizare în fond – P.L. – X  557/2004)
Şedinţa din data de 28 septembrie 2004 a început la orele 1000 şi a avut

următoarea ordine de zi:
Întâlnire cu delegaţia Comisiilor de Agricultură ale Senatului şi Camerei

Deputaţilor din Italia.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.
Au fost prezenţi 29 de deputaţi. A absentat domnul deputat Gheorghe

Valeriu, aflat în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele

comisiei.
În timpul întâlnirii cu delegaţia italiană s-a făcut un schimb util de păreri în

legătură cu experienţa dobândită în cele două ţări în domeniul agriculturii. S-a pus
accentul pe problematica transformării agriculturii într-un sector economic cu
eficienţă maximă, bazat pe tehnologii moderne şi pe o organizare superioară. S-a
insistat pe aspectele privind organizarea cooperaţiei agricole şi pe valorificarea
superioară a producţiei vegetale şi a celei din zootehnie.

În continuarea şedinţei s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor
măsuri financiare.

După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea favorabilă a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea
unor măsuri financiare.

Propunerea a fost votată în unanimitate.
Lucrările au fost reluate în şedinţă în data de 29 septembrie 2004, începând cu

orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei
care a supus aprobării următoarea ordine de zi:

- Analiza activităţii desfăşurate de Agenţia Domeniilor Statului.
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu
finanţare de la bugetul de stat.

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de
informaţii contabile agricole.

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii
nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural.

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor
de vânat şi a complexelor de vânătoare.

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţa
Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în domeniul privat al
statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – SA
Mediaş.
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- 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.

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului
silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată.

Au participat ca invitaţi:
- domnul Gheorghe Predilă – consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi

Dezvoltării Rurale;
- domnul Corneliu Popa – director general, Agenţia Domeniilor Statului.
Au fost prezenţi 29 de deputaţi. A absentat domnul deputat Gheorghe Valeriu,

aflat în delegaţie externă.
Domnul Corneliu Popa, director general al Agenţiei Domeniilor Statului a

prezentat o informare în legătură cu activitatea desfăşurată de conducerea Agenţiei
Domeniilor Statului. Au fost subliniate atât aspectele pozitive, cât şi neîmplinirile din
activitatea de privatizare şi de administrare a terenurilor proprietate a statului.

Au urmat dezbateri generale.
Doamna deputat Elena Liana Naum – Apreciază transparenţa cu care s-a

lucrat la Agenţia Domeniilor Statului. Şi în judeţul Constanţa s-au înregistrat unele
succese, mai ales în ce priveşte investiţiile în agricultură.

Sunt unele solicitări din partea crescătorilor de ovine pentru a obţine spaţii
zootehnice în condiţiile în care unele spaţii cu această destinaţie sunt utilizate în alte
scopuri.

Domnul deputat Marian Ianculescu – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a găsit soluţia cea mai bună în privinţa activităţii Agenţiei
Domeniilor Statului. Solicită ca pentru suprafeţele cedate de către Agenţia
Domeniilor Statului pentru a fi reîmpădurite sau pentru realizarea de perdele
forestiere să nu se mai ceară redevenţă.

Domnul deputat Gheorghe Pribeanu – Arată că în afara succeselor obţinute de
Agenţia Domeniilor Statului în acţiunea de punere în posesie se mai înregistrează
unele greutăţi, exemplificând cu cazul petentei Frank Mihaela din Târgşoru Vechi,
judeţul Prahova care s-a adresat comisiei pentru a o sprijini în obţinerea unor drepturi
legale, deoarece pe plan local întâmpină unele greutăţi.

Au mai luat cuvântul domnii deputaţi Vasile Predică şi Sergius Tiberiu
Sbârcea.

Domnul deputat Mihai Nicolescu – Cere lămuriri în legătură cu modul în care
au fost încasate sumele cuvenite ca redevenţă şi recomandă ca actuala conducere a
Agenţiei Domeniilor Statului să se concentreze asupra activităţilor postprivatizare.
Sunt multe unităţi cărora le-a fost  reziliat contractul. Important este ca din
privatizare să se scoată cât mai mult. Cere lămuriri în legătură cu suprafeţele care ar
trebui să rămână statului, pentru a se constitui rezervele pentru tineri, pentru
problemele sociale. Trebuie să învăţăm oamenii că nu pot lua ceea ce nu este al lor.

Domnul Corneliu Popa  a răspuns la întrebările formulate şi a mulţumit
membrilor comisiei pentru aprecierile, observaţiilor şi criticile formulate şi a
mulţumit în special pentru sprijinul constant al comisiei pentru activitatea Agenţiei
Domeniilor Statului.
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel
naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole.

Domnul Gheorghe Predilă – A prezentat expunerea de motive. Au urmat
dezbateri pe articole. În cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se
regăsesc în raportul întocmit.

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
S-a  trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea

Legii nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural.
Proiectul de lege a fost aprobat în forma adoptată de Senat, cu majoritate de

voturi. S-a înregistrat 1 vot împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public
al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în domeniul
privat al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale
“ROMGAZ” – SA Mediaş.

Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate, în forma adoptată de Senat. S-a
înregistrat 1 vot împotrivă.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Alexandru PEREŞ
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