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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 16.05.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 mai 2001, avînd în dezbatere
următoarele puncte:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a
plantelor şi carantină fitosanitară (sesizare în fond � PL 190/2001)

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind restituirea către
comune şi oraşe a bălţilor şi lacurilor aflate pe teritoriul lor de administrare
(avizare - PL 1/2001)

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea articolului 20 din Legea nr.1/2000 (sesizare în fond � PL
4/2001)

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.103/1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului
(sesizare în fond � PL 252/2001 � continuarea dezbaterilor)

La şedinţe au participat ca invitaţi:

•  Domnul Viorel Marinescu, director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor

•  Domnul Neculai Şelaru, preşedinte executiv al Asociaţiei Generale a Vânătorilor
şi Pescarilor Sportivi

•  Domnul Sturzu Dumitrică, director în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor

•  Domnul Abramescu Nicolae, şef servici în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor

•  Domnul Nicolescu Mihai, şef serviciu în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor
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La şedinţă au  fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absent domnul deputat Sbârcea
Tiberiu Sergius, aflat în delegaţie externă.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei.

La primul punct al ordinii de zi Comisia a dezbătut şi a avizat favorabil
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2001
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/1999 privind
reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară.

Amendamentele admise sunt cuprinse în raportul Comisiei.
După dezbaterea propunerii legislative privind restituirea către comune şi oraşe

a bălţilor şi lacurilor aflate pe teritoriul lor de administrare, Comisia a hotărât avizare
negativă, pentru următoarele motive:

- situaţia juridică a lacurilor şi bălţilor este reglementată de Legea
nr.213/1998;

- Legea nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
reglementează toate aspectele privind exploatarea raţională a fondului piscicol şi
dezvoltarea pisciculturii, asigurând şi bazinelor piscicole deţinute de consiliile locale
o exploatare corespunzătoare.

Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea articolului
20 din Legea nr.1/2000 a fost amânată pentru o şedinţă viitoare.

Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
nr.103/1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului a fost dezbătută pe articole,
amendamentele admise şi respinse fiind cuprinse în raportul Comisiei.

                   PREŞEDINTE,   SECRETAR,

         Ilie NEACŞU Victor NEAGU
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