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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 8 şi 9 septembrie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8 şi 9 septembrie
2004 şi a avut următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea
activităţii formelor asociative de exploatare şi gospodărire agricole,
zootehnice şi silvice  (sesizare în fond – P.L.X. – 407/22 septembrie 2003)

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Lege pentru
facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole”
(sesizare în fond – P.L.X. 308/17 mai 2004)

3. 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.
325/26 mai 2004)

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 (sesizare
în fond – P.L.X. 336/31 mai 2004)

Lucrările şedinţei din ziua de 08.09.2004 au început la orele 930 şi au
fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a
supus aprobării ordinea de zi propusă şi a anunţat că participă ca invitat
domnul Gheorghe Predilă – consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind

stimularea activităţii formelor asociative de exploatare şi gospodărire
agricole, zootehnice şi silvice.

Domnul deputat Ioan Bâldea propune amânarea dezbaterii acestui
punct de pe ordinea de zi, pentru că în sală nu se află iniţiatorii.

Domnul deputat Mihai Nicolescu – Reaminteşte că atunci când  în
comisie a fost dezbătută Legea cooperaţiei agricole, cu acordul iniţiatorilor,
o seamă de elemente au fost preluate şi propune ca actul normativ dezbătut
să fie respins.

Domnul  deputat Alexandru Pereş – Dacă  la  precedenta  dezbatere s-
au menţionat în procesul verbal cele evidenţiate de domnul Mihai Nicolescu,
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atunci să se propună respingerea, dacă elementele de aici au fost preluate cu
acordul iniţiatorilor.

Domnul deputat Ioan Bâldea – Propune respingerea iniţiativei
legislative, având în vedere considerentele evidenţiate în şedinţă.

Supusă la vot, propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate.
S-au înregistrat 3 voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative „Lege pentru

facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole”.
După dezbateri domnul deputat Ioan Bâldea – va trebui ca noi să ne

lămurim în primul rând, membrii comisiei, în legătură cu instituţia
schimbului de teren. De cine trebuie susţinut acest schimb ?

Să supunem la vot propunerea de amânare.
Supusă la vot, propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analizarea propunerii legislative privind

măsuri reparatorii pentru proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de
terenuri agricole şi forestiere, în perioada 1945 – 1989.

Domnul deputat Mihai Nicolescu – A informat membri comisiei că
iniţiatorii au solicitat o amânare, deoarece nu pot participa la dezbaterile de
azi.

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 09.09.2004, începând cu

orele 930 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 modificarea şi
completarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003.

Au participat 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analizarea propunerii legislative privind

modificarea şi completarea Legii creditului agricol pentru producţie
nr.150/2003.

Domnul deputat Mihai Nicolescu – Legea creditului agricol prevede
acordarea de credite numai în domeniul mijloacelor circulante. Am apreciat
că este nevoie de o lege a investiţiilor în agricultură. Propun să o respingem.
Sugerăm iniţiatorilor să se gândească la o lege a creditului agricol pentru
investiţii.

S-a propus respingerea proiectului legislativ. Propunerea a fost votată
în unanimitate.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Alexandru PEREŞ
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