
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

  Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

       Bucureşti, 16.09.2004
       Nr.24/344

PROCES VERBAL
al 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

agricultura
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Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”

(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.
Participă, de asemenea, domnul deputat Cornel Boiangiu, iniţiatorul

propunerii legislative privind măsuri reparatorii pentru proprietarii deposedaţi
de inventarul agricol şi de terenuri agricole şi forestiere, în perioada 1945-
1989.

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.

Domnul deputat Cornel Boiangiu a prezentat expunerea de motive. Au
urmat dezbateri generale.

Domnul deputat Dan Grigore Rasovan a susţinut că problemele din
propunerea legislativă sunt reale. Ţărănimea a fost şi este o clasă socială
oropsită. Oferta este generoasă. Dar cum  să  ducem la bun sfârşit cele
propuse ?  Are cineva o situaţie exactă a obiectelor confiscate.

S-ar crea o mare discrepanţă. Sunt şi alte categorii care au pierdut
bunuri în acelaşi fel. Nu ştiu dacă este corect să afectăm munca actualei
generaţii pentru a plăti greşeli făcute acum 50 de ani.

Domnul deputat Marian Ianculescu – Sunt în asentimentul domnului
deputat Dan Rasovan. Şi familia mea a fost afectată cam în acelaşi fel.
Personal consider iniţiativa generoasă, dar poate găsim altă formă. Se
presupune că atunci când au lucrat în cooperativă au lucrat cu acele utilaje.

Sunt situaţii diferite, care trebuie tratate diferit. Normal ar fi să luăm
legea împreună şi să o îmbunătăţim pentru că măsurile ar fi binevenite.

Domnul deputat Vasile Predică – Dacă s-au găsit soluţii pentru a se da
aurul înapoi rromilor, dacă s-au retrocedat casele şi altele, ar trebui să se
găsească soluţii şi pentru aceste cazuri.
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Domnul deputat Ion Bozgă – Proiectul de lege este foarte interesant.
După revoluţie statul nu a preluat nimic din ce a aparţinut fostelor
cooperative.

Nu mă văd obligat să susţin iniţiativa colegului nostru deputat.
Domnul deputat Ludovic Mardari  şi domnul deputat Petre Posea este

bună. Acum este prea târziu, pentru că ne aflăm la sfârşit de mandat.
Domnul deputat Mihai Nicolescu – Iniţiativa se doreşte a fi un

îndreptar în tot ceea ce s-a întâmplat în această zbuciumată istorie a ultimilor
50 de ani. În 1990, cei care au fost mai iuţi de mână au luat mai mult.

De la o intenţie lăudabilă lipsesc câteva elemente de control. În
condiţiile în care vrem să dăm contravaloarea mijloacelor fixe, constatăm că
evidenţa nu ne ajută. Ar trebui să ne gândim acum la sfârşit de legislatură la
aceste aspecte. Este o lege foarte serioasă şi nu-i putem da acum
funcţionalitatea necesară.

Este greu să dăm un aviz favorabil. Riscăm să fie respinsă şi
compromitem legea.

Domnul deputat Ioan Bâldea – Noi, reprezentanţii tuturor partidelor
suntem pentru diminuarea rolului statului.

În ce priveşte legea, propun să o reluăm, să o reformulăm şi să o
analizăm pe etape de aplicare. Proiectul trebuie refăcut pentru a ţine cont şi
de observaţiile făcute în comisie şi îmbunătăţit. Propun, în calitate de
preşedinte al comisiei, să cerem acceptul iniţiatorului, să reluăm legea şi să o
îmbunătăţim.

Domnul deputat Cornel Boiangiu – Mulţumeşte colegilor deputaţi care
au dovedit bunăvoinţă în tratarea legii. Să nu uităm că în perioada aceasta
agricultura a subvenţionat dezvoltarea industriei. Să ţinem cont că protecţia
socială s-a făcut pe seama celor care au lucrat în agricultură. Proiectul
prevede că prioritatea o constituie cei care optează să primească ajutor pentru
inventarul agricol.

Mulţumeşte pentru generozitatea cu care a fost tratată propunerea
legislativă şi susţine că acest gest de reparaţie trebuie făcut fără întârziere.

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.

Domnul deputat Ion Bozgă – Noi am elaborat o seamă de acte
normative care reglementează sistemul sanitar veterinar.

Prezentele completări sunt necesare şi propunem să mergem pe
varianta Senatului.

S-a trecut la dezbaterea pe articole.
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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.

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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