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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11 şi 12 mai 2004, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  finanţarea de 
la bugetul de stat a acţiunilor sanitare veterinare publice de interes 
naţional (sesizare în fond  – P.l.- x 271/2004) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind trecerea unor 
imobile concesionate din proprietatea publică a statului în 
proprietatea privată a statului şi vânzarea acestora (avizare – P.l.- x 
280/2004)  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în 
valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, 
îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de 
nutreţuri combinate dezafectate (sesizare în fond  – P.l.- x 
188/2004) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.26 din 24 aprilie 1996 – Codul silvic (sesizare 
în fond  – P.l.- x 193/2004) 

Şedinţa din data de 11.05.2004 a început la orele 1400 şi a fost condusă 
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei. Au fost prezenţi 33 de 
deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a participat domnul Gheorghe Predilă 
– consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

 Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei a propus ca pe 
ordinea de zi a şedinţei, pe lângă dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind 
punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, 
îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri 
combinate dezafectate şi a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.26 din 24 aprilie 1996 – Codul silvic să fie inclusă şi 
propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea fondului 
funciar nr.18/1991, republicată  cu modificările şi completările ulterioare. 
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Ordinea de zi propusă a fost aprobată. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.26 din 24 aprilie 1996 – Codul silvic 
Domnul deputat Marian Ianculescu – a arătat că propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.26 din 26 aprilie 1996 trebuie 
respinsă, pentru că Legea nr.26/1996, Codul Silvic reglementează cazurile 
pentru care se face referire în propunerea legislativă. 

Domnul deputat Victor Neagu – este de acord cu afirmaţiile domnului 
deputat Marian Ianculescu. Animalele nu au ce căuta în pădure decât aşa cum 
se prevede în Codul Silvic, iar un asemenea proiect de lege nu poate fi 
aprobat. 

Domnul deputat Petre Posea – acolo unde s-au plantat puieţi există 
pericolul ca aceste plantaţii tinere să fie distruse de cirezile de vite sau de alte 
animale care nu au ce căuta în pădure. Deja 20 – 30% din plantaţiile din 
ultimii ani sunt distruse. Propune respingerea. 

Aceleaşi propuneri sunt făcute şi de domnii deputaţi Mihai Nicolescu, 
Octavian Sadici, Tiberiu Sbârcea, Ioan Bâldea, care au propus respingerea. 

S-a aprobat în unanimitate respingerea propunerii legislative.  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea anexei  1 la Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată  cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Domnul Ludovic Mardari, în numele grupului de iniţiatori, a arătat că 
în anexa nr.1 a Legii fondului funciar nr.18/1991 se prevede o taxă 
diferenţiată pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor extravilane, în 
funcţie de modalitatea de dobândire a acestora. 

Are loc o încălcare a principiului nediscriminării, iar proiectul 
legislativ vine să înlăture acest neajuns. 

Domnul Gheorghe Predilă – trebuie să protejăm criteriile de evaluare,. 
Există un regulament în acest sens, aplicăm aceste reguli de atâţia ani. 

Domnul deputat Marian Ianculescu – într-un fel, domnul deputat 
Ludovic Mardari  are dreptate. Dar se găsesc foarte puţini oameni cinstiţi. Nu 
faci o lege doar pentru 2 oameni. Sunt tranzacţii cu terenuri şi taxa se aplică 
la valorile declarate. Guvernul are dreptate – valoarea de piaţă a terenurilor 
este valoarea de referinţă. Iar dacă este vânzare-cumpărare, la valoarea 
contractului.  

Au luat cuvântul domnii deputaţi Tiberiu Sbârcea, Petre Posea, Mircea 
Toader care au arătat că iniţiativa este bună şi că mai trebuie analizată. 

Domnul deputat Ioan Bâldea – poziţia dumneavoastră mi se pare 
normală şi firească. Problemele ar trebui tratate diferenţiat. Valoarea de piaţă 
a terenului este cea hotărâtoare. 

S-a propus amânarea dezbaterilor pentru ca proiectul de lege să poată fi 
îmbunătăţit. Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind 
punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, 
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îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri 
combinate dezafectate. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu a propus ca, dat fiind faptul că o 
iniţiativă asemănătoare se află în dezbaterea Senatului, să amânăm dezbaterea 
pentru a conexa cele două acte normative. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 12.05.2004, începând cu 
orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei. 

Ordinea de zi a fost următoarea:  
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind trecerea unor 

imobile concesionate din proprietatea publică a statului în proprietatea 
privată a statului şi vânzarea acestora. 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  finanţarea de la 
bugetul de stat a acţiunilor sanitare veterinare publice de interes naţional. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
trecerea unor imobile concesionate din proprietatea publică a statului în 
proprietatea privată a statului şi vânzarea acestora. 

Domnul deputat Ion Bozgă, în calitate de iniţiator al propunerii 
legislative privind trecerea unor imobile concesionate din proprietatea 
publică a statului în proprietatea privată a statului şi vânzarea acestora a 
arătat că a iniţiat proiectul de lege având în vedere discuţiile purtate pe 
această temă cu toţi factorii implicaţi. 

Concluzia este că aceste active, dispensarele veterinare, au ajuns într-o 
stare necorespunzătoare, pentru că nimeni nu mai investeşte în repararea lor, 
iar singura soluţie ar fi vânzarea lor către medicii concesionari. 

Au fost multe puncte de vedere. Au fost făcute chiar presiuni ca ele să 
fie date gratuit. Proiectul de lege nu a ţinut cont de prevederile noii 
Constituţii. Punctul de vedere al Guvernului a fost negativ. În 2003 a apărut o 
hotărâre de Guvern care prevede că toate activele să fie reevaluate. Valorile 
recalculate sunt foarte mari. Proiectul este pe fond la Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Tiberiu Sbârcea – trebuie să ne aplecăm foarte serios 
asupra acestui proiect de lege. Să dăm aviz favorabil. Clădirile sunt la 
dispoziţia consiliilor locale, care nu au bani să investească în întreţinerea lor. 

Susţin acest proiect de lege şi să ne aplecăm asupra a ceea ce trebuie 
modificat. 

Domnul deputat Octavian Sadici – arată că pot interveni situaţii 
speciale şi problematica trebuie foarte serios analizată, pentru a nu se face 
greşeli. Ce se întâmplă dacă un medic veterinar aflat în pragul pensiei 
cumpără dispensarul veterinar ? Cel care-i va urma unde va profesa ? 

Au luat cuvântul, în continuare, domnii deputaţi Petre Posea, Ioan 
Stan, Dorel Crăciun, Vasile Mihalachi şi doamna deputat Liana Naum. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu – s-ar putea ca proiectul să fie 
dezbătut săptămâna viitoare în comisia juridică. 
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Dacă o luăm sistematic, Guvernul are acoperire pe domeniul vânzării. 
Noi trebuie să dăm un aviz. Dacă dăm aviz favorabil, trebuie făcute şi 

modificările cerute aici, care să însoţească avizul. Noi suntem cei care 
stabilim ce trebuie modificat. 

Propun să facem modificările cerute şi să dăm aviz favorabil. 
Domnul deputat Ioan Bâldea – ideea este nobilă. Sunt peste 1000 de 

obiective, care se pot transforma într-o mare acţiune imobiliară. 
Ce se întâmplă dacă acest proiect legislativ este aprobat şi se 

consfinţeşte prin lege vânzarea ? 
Se supune la vot propunerea de avizare favorabilă. Propunerea a fost 

votată în unanimitate.  
Avizul va fi însoţit de modificările stabilite în plenul comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  

finanţarea de la bugetul de stat a acţiunilor sanitare veterinare publice de 
interes naţional. 

Domnul deputat Ion Bozgă a cerut ca dezbaterea să fie amânată pentru 
săptămâna următoare, deoarece lipseşte reprezentantul Guvernului, care nu 
şi-a prezentat punctul de vedere. 

S-a hotărât ca dezbaterea să fie reluată într-o şedinţă viitoare.  
  
 

 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
          Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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