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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 04.03.2003 şi 05.03.2003 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 04 şi 
05.03.2003 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind 
gospodărirea integrată a zonei costiere (avizare � PL 
113/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
simplificarea procedurii împărţirii terenurilor agricole între 
coproprietari (avizare  - PL 667/2003) 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2001 privind exploataţiile agricole (sesizare în fond � 
PL 95/2003) 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile 
generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi 
silvicultură (sesizare în fond PL 689/2002) 

Şedinţa din data de 04.03.2003 a început la orele 1400 şi a fost 
condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei, care a 
supus aprobării următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 
privind exploataţiile agricole (sesizare în fond � PL 95/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile 
generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi 
silvicultură (sesizare în fond PL 689/2002) 

După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind condiţiile generale pentru acordarea 
sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură. 

La şedinţă au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
La dezbatere participă ca invitaţi: 
- domnul Gheorghe Predilă � director general în Ministerul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
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- domnul senator Ştefan Pete şi domnul senator  Viorel Matei, 
care reprezintă grupul de iniţiatori ai acestei propuneri legislative. 

Din partea grupului de iniţiatori a luat cuvântul domnul senator 
Ştefan Pete, care a arătat că această iniţiativă acoperă vidul legislativ în 
acest domeniu, în România nefiind astăzi o lege cadru prin care să se 
stabilească condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în 
agricultură şi silvicultură.  
 Au urmat dezbateri generale, după care s-a trecut la dezbaterea pe 
articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul inntocmit la acest proiect legislativ. 
 La votul final, propunerea legislativă a fost votată în unanimitate. 
 În continuarea şedinţei se trece la dezbateri pe marginea 
propunerii legislative pentru completarea art.6 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.108 privind exploataţiile agricole. 
 Doamna deputat Liana Naum, iniţiatoarea acestui proiect 
legislativ, a prezentat argumentele care au stat la baza elaborării lui. 
După dezbateri s-a supus la vot acest proiect de lege. 
 Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi. S-a înregistrat o 
abţinere. 
 Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 05.03.2003, 
începând cu ora 930. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan 
Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării următoarea ordine 
de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea 
integrată a zonei costiere (avizare � PL 113/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
simplificarea procedurii împărţirii terenurilor agricole între 
coproprietari (avizare  - PL 667/2003) 

La lucrări au participat 32 deputaţi, membri ai Comisiei. 
 S-a supus spre dezbatere şi avizare proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind 
gospodărirea integrată a zonei costiere. 
 După terminarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil acestui proiect de lege.  
 Propunerea a fost votată în unanimitate. 
 În continuare s-a supus spre dezbatere şi avizare propunerea 
legislativă privind simplificarea procedurii împărţirii terenurilor 
agricole între coproprietari. 
 După terminarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil  acestui proiect de lege. 

Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi. S-a înregistrat o 
abţinere. 
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 În închiderea şedinţei, domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
Comisiei a informat că analiza privind pregătirea României pentru 
aderarea la Uniunea Europeană � Capitolul 7 � Agricultura şi Capitolul 
4 � Libera circulaţie a capitalurilor, se va desfăşura în şedinţa de 
săptămâna viitoare şi roagă ca până atunci să se studieze atent 
materialele documentare puse la dispoziţia membrilor Comisiei. 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA       Victor NEAGU 


	SINTEZA

