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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27.04.2004, 
28.04.2004 şi 29.04.2004,   având următoarea ordine de zi : 
  
 1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea 
constituirii şi sprijinirea activităţii formelor asociative de exploatare şi 
gospodărire agricole, zootehnice şi silvice avizare (sesizare în fond -PL 
407/22 septembrie 2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Cooperativele 
Agricole   (sesizare în fond -PL 329/24 septembrie 2001) 

 
Şedinţa din data de 27 aprilie 2004 a început la orele 1430 şi a fost 

condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei 
care a supus aprobării următoarea ordinii de zi: 

 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea 

constituirii şi sprijinirea activităţii formelor asociative de exploatare şi 
gospodărire agricole, zootehnice şi silvice (sesizare în fond -PL 407/22 
septembrie 2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Cooperativele 
Agricole   (sesizare în fond -PL 329/24 septembrie 2001). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. Au participat ca 
invitaţi: 

- domnul Petre Daea – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Gheorghe Predilă – consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Ştefan Bodea – consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul George Chiriţă – director al Agenţiei Naţionale pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii; 

- domnul Gheorghe Stanciu – consilier. 
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
Cooperativele Agricole. După încheierea dezbaterilor generale s-a trecut la 
dezbaterea pe articole a propunerii legislative. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 aprilie 2004, 
începând cu orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, 
preşedintele comisiei. 

Au fost prezenţi 33 deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitaţi au 
participat: 

- domnul Petre Daea – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Gheorghe Predilă – consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Ştefan Bodea – consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Gheorghe Stanciu – consilier; 
- domnul Hiroşi Terunuma – expert al Agenţiei Naţionale pentru 

Consultanţă Agricolă a Japoniei; 
- doamna Rodica Bordeanu – consilier Agenţia Naţională pentru 

Consultanţă Agricolă. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind stimularea 

privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii 
(raport suplimentar – PLX 170/2004) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Cooperativele 
Agricole   (sesizare în fond -PL 329/24 septembrie 2001).  

Domnul deputat Ioan Bâldea informează membrii comisiei că 
proiectul de Lege privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor 
comerciale din domeniul agriculturii a fost supus dezbaterii plenului, care a 
hotărât retrimiterea lui la comisie pentru un raport suplimentar. 

Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit la acest 
proiect de lege. 

La votul final s-au înregistrat 12 voturi împotrivă, o abţinere şi 20 
voturi pentru. 

În continuare s-a trecut le dezbaterea pe articole a propunerii 
legislative privind Cooperativele Agricole. 

În timpul dezbaterii s-au formulat amendamente, care se regăsesc în 
raportul întocmit la acest proiect de lege. 

Dezbaterile în şedinţă au continuat în ziua de 29.04.2004, începând 
cu orele 900 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Cooperativele 

Agricole   (sesizare în fond -PL 329/24 septembrie 2001). 
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Au continuat dezbaterile pe articole. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit la 

proiectul de lege. 
Pe final, propunerea legislativă a fost votată cu majoritate. 
S-a înregistrat 1 vot împotrivă. 

   
 
 

 PREŞEDINTE,         SECRETAR, 

          Ioan BÂLDEA               Alexandru PEREŞ     


