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SINTEZA
şedinţei Comisiei din ziua de 29 iunie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 29 iunie
2004, începând cu orele  1400 şi a avut următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea articolului 20 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (avizare – Plx- 407/2004)

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind trecerea unor
construcţii şi a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naţionale
a Pădurilor – ROMSILVA din domeniul public al statului în domeniul
privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor –
ROMSILVA şi vânzarea acestora de către Regia Naţională a Pădurilor –
ROMSILVA (sesizare în fond – PLX - 399/2004)

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative legislativă privind
stimularea constituirii şi sprijinirea activităţii formelor asociative de
exploatare şi gospodărire agricole, zootehnice şi silvice (sesizare în fond –
Pl – 407/2003)

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Lege pentru
facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme
agricole” (sesizare în fond  – PL- X 308/2004)

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii nr.400/2002 pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate   asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi
completarea Legii nr.18/1991, republicată, precum şi pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2001 (sesizare în fond – Pl – X
313/2004)

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind măsuri
reparatorii pentru proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de
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terenurile agricole şi forestiere în perioada 1945-1989 (sesizare în fond Pl –
X 325/2004)

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea
şi completarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003
(sesizare în fond - Pl – X 336/2004)

Au fost prezenţi 30 de deputaţi. Au absentat domnii deputaţi Tiberiu
Sbârcea, aflat în delegaţie externă, Vasile Mihalachi şi Zoltan Kovacs care
şi-au prezentat demisiile.

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei care, după aprobarea ordinii de zi a propus dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea articolului 20 din
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

S-a trecut la dezbateri generale.
După finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării propunerea de a se

aviza în forma prezentată de Senat actul normativ dezbătut.
Propunerea a fost votată în unanimitate.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Alexandru PEREŞ
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