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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 16, 17, 18 şi 19 august 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16, 17, 18 şi 19 august
2004 şi a avut următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii
nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române (avizare –
PLX – 422/2004)

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind comasarea
terenurilor agricole (avizare – PlX – 423/2004)

3. 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)

4. 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 – P.l. – x 313/2004)

Şedinţa din ziua de 16 august 2004 a început la orele 930 şi a fost condusă de
domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei.

Au fost prezenţi 29 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Predilă – consilier, Ministerul

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea

Legii nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române.
După finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării propunerea de a se aviza

favorabil. Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
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Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 august 2004, începând cu
orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei.

Au fost prezenţi 29 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a participat
domnul Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind comasarea
terenurilor agricole.

După finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării propunerea de se aviza în
forma prezentată de Senat actul normativ dezbătut.

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă s-au reluat în ziua de 18.08.2004, începând cu orele 930

şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei.
Au fost prezenţi 29 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a participat

domnul Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.

S-a trecut la analiza şi dezbaterea 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.

Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat, cu 5 voturi împotrivă şi 4
abţineri.

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 19.08.2004, începând cu orele 930

şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea.
Au fost prezenţi 29 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a participat

domnul Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.

S-a trecut la analiza şi dezbaterea 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.

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă, cu 5 voturi împotrivă şi
4 abţineri.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Alexandru Pereş
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