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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 12 şi 13 octombrie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12 şi 13 octombrie
2004 şi a avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea
fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere

(sesizare în fond – P.L. – X  582/2004)
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din
speciile de urs, pisică sălbatică şi lup, care se pot recolta în cadrul sezonului
de vânătoare 2004-2005

(sesizare în fond – P.L. – X  586/2004)
3. 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)
4. 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  325/2004)
5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative “Lege pentru facilitarea

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

Şedinţa din data de 12 octombrie 2004 a început la orele 930 şi a fost
condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei.
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru
accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere.

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare
din speciile de urs, pisică sălbatică şi lup, care se pot recolta sezonului de
vânătoare 2004-2005.

agricultura



2

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

La lucrări au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
- domnul Virgil Vlad – expert.
A participat şi domnul deputat Cornel Boiangiu, în calitate de iniţiator al

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

Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Mihai Nicolescu, a propus
dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind măsuri reparatorii pentru
proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de terenuri agricole şi forestiere
în perioada 1945-1989.

Au  urmat dezbateri.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – Situaţia din agricultura actuală şi

măsurile recuperatorii reclamă măsuri pentru îndreptarea situaţiei. Situaţia din
agricultură este rezultatul unui complex de factori. S-au ridicat o serie întreagă
de aspecte. Inclusiv Guvernul nuanţează problemele şi nu spune că nu este de
acord. Noi am discutat foarte mult pe această temă şi căutăm soluţii care să fie
echitabile. Sunt probleme în ceea ce priveşte evidenţa. Problema nu se poate
rezolva azi. Vrem să propunem comisiei să formulăm o nouă cerere către
Guvern pentru a ne prezenta nu nou punct de vedere. Este nevoie, în acelaşi
timp, de o echipă mai largă pentru a continua şi a îmbunătăţi iniţiativa.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 1 vot
împotrivă şi 1 abţinere.

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare
pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere.

Domnul Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  a prezentat expunerea de motive.

Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole. În timpul
dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit.

Proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare
din speciile de urs, pisică sălbatică şi lup, care se pot recolta în cadrul
sezonului de vânătoare 2004-2005.

Domnul Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, a prezentat expunerea de motive. Au urmat
dezbateri generale. S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole.

Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
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Dezbaterile în şedinţă au continuat în ziua de 13 octombrie 2004,
începând cu orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea,
preşedintele comisiei.

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- 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 propunerii legislative “Lege pentru facilitarea
schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole”.

S-a trecut la 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.

Domnul deputat Marian Ianculescu a informat membrii comisie că
săptămâna trecută a participat la o reuniune cu reprezentanţii proprietarilor de
păduri private, prilej cu care au fost făcute o seamă de observaţii şi propuneri
care ar putea fi utilizate la îmbunătăţirea proiectului de lege. Propune amânarea
dezbaterilor la acest proiect legislativ pentru ca subcomisia pentru silvicultură
să aibă posibilitatea de a completa şi îmbunătăţi propunerile pe care să le
prezinte în comisie.

Propunerea a fost votată în unanimitate de voturi.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative “Lege pentru

facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole”.
S-a propus respingerea propunerii legislative. Propunerea a fost votată

cu majoritate de voturi.
S-au înregistrat 6 voturi împotrivă.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA       Alexandru PEREŞ
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