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SINTEZA
şedinţei Comisiei din ziua de 2 septembrie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 2 septembrie
2004, începând cu orele  930 şi a avut următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a
riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru
situaţii de urgenţă şi a  Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
acţionând în calitate de Agenţie de implementare a Facilităţii Globale de
mediu privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul
producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă,
semnate la Bucureşti, la 26 mai 2004 (avizare – PL- X 463/30 august 2004)

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea
Legii nr.44/1 iulie 1994, privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (avizare – Pl – X 437/30
august 2004)

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Lege pentru
facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme
agricole” (sesizare în fond  – Pl- X 308/ 17 mai 2004)

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea
Legii nr.22/1996 (Codul silvic), publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr.93 din 08/05/1996 (sesizare în fond Pl – X 436/30 iunie 2004)

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea
activităţii formelor asociative de exploatare şi gospodărire agricole,
zootehnice şi silvice (sesizare în fond - Pl – X 407/22 septembrie 2003)

Au fost prezenţi 29 de deputaţi, membri ai comisiei.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea,

preşedintele comisiei.
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea
pentru situaţii de urgenţă şi a  Acordului de asistenţă financiară
nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de
implementare a Facilităţii Globale de mediu privind finanţarea Proiectului
de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi
pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti, la 26 mai 2004.

După finalizarea dezbaterilor s-a supus la vot propunerea de a se
acorda aviz favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative privind completarea Legii nr.44/1 iulie 1994, privind veteranii
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.

După dezbatere s-a supus votului propunerea de a se aviza în forma
adoptată de Senat. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 5
voturi împotrivă.

În continuare s-a supus dezbaterii şi avizării propunerea legislativă
privind stimularea activităţii formelor asociative de exploatare şi
gospodărire agricole, zootehnice şi silvice.

S-a propus ca analiza să fie amânată pentru a se prezenta şi alte
argumente şi pentru ca Guvernul să vină cu un punct de vedere actualizat.
S-a hotărât reluarea dezbaterilor pe acest subiect într-o şedinţă viitoare.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Alexandru PEREŞ
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