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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 14, 15 şi 16 septembrie 2004
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14, 15 şi 16
septembrie 2004 şi a avut următoarea ordine de zi:
1. 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)
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea
Legii nr.22/1996 (Codul silvic), publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr.93 din 08/05/1996
(sesizare în fond – P.l. – X 436/2004)
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.150/2004 privind siguranţa alimentelor
(sesizare în fond – P.L. – X 513/2004)
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004
(avizare – P.L. – X 454/2004)
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.9/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004
(avizare – P.L. – X 498/2004)
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.56/2004 privind prorogarea termenului
prevăzut la art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2002 privind
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe IonescuŞişeşti”
(avizare – P.L. – X 515/2004)

Lucrările şedinţei din data de 14.09.2004 au început la orele 1430 şi au
fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a
supus aprobării următoarea ordine de zi:
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind măsuri
reparatorii pentru proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de terenuri
agricole şi forestiere, în perioada 1945-1989.
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.150/2004 privind siguranţa alimentelor.
Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitaţi au fost prezenţi:
- domnul Gheorghe Predilă – consilier în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Gabriel Drăgan – secretar general al Autorităţii Naţionale
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Nicuşor Ciocănea – consilier pentru integrarea europeană.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind
măsuri reparatorii pentru proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de
terenuri agricole şi forestiere, în perioada 1945-1989.
S-a propus amânarea dezbaterilor până când proiectul de lege va fi
îmbunătăţit, aşa cum s-a subliniat în timpul dezbaterilor. Propunerea a fost
aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.150/2004 privind siguranţa alimentelor.
Domnul Gabriel Drăgan, secretar general al Autorităţii Naţionale
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a prezentat expunerea de
motive.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate, în forma adoptată de
Senat.
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 15.09.2004, începând
cu orele 930 şi a avut următoarea ordine de zi:
Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii
nr.22/1996 (Codul silvic), publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.93 din
08/05/1996.
Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele
comisiei.
S-a trecut la analiza şi dezbaterea propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.22/1996 (Codul silvic), publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr.93 din 08/05/1996.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii
legislative. Propunerea de respingere a fost votată în unanimitate.
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Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 16.09.2004, 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 a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la
art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/2004 privind prorogarea termenului
prevăzut la art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.
După finalizarea dezbaterilor, proiectul de lege a primit aviz favorabil,
propunerea fiind votată în unanimitate.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan BÂLDEA

Alexandru PEREŞ
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