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SINTEZA
ºedinþelor Comisiei din zilele de 08.05.2002
ºi 10.05.2002

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 08.05.2002 ºi 10.05.2002
începând cu orele 830.
Ordinea de zi a fost urmãtoarea:
Miercuri 08.05.2002:
1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege pentru prorogarea
termenului prevãzut la art.4 din Ordonanþa Guvernului nr. 69/2000
pentru asigurarea finanþãrii acþiunilor legate de aplicarea Legii fondului
funciar nr.18/1991, republicatã, ºi a Legii nr.1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ºi
celor forestiere solicitate potrivit prevederii Legii fondului funciar
nr.18/1991, republicatã ºi ale Legii nr.169/1997 (sesizare în fond - PL
226/2002)
Vineri 10.05.2002:
1. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative privind organizarea ºi
funcþionarea birourilor de carte funciarã (avizare - PL 203/2002)
2. Diverse
La dezbateri au fost prezenþi toþi cei 32 de deputaþi membri ai comisiei.
Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei, care a prezentat spre aprobare ordinea de zi.
Ca invitaþi au participat domnii:
- Gheorghe Crãineanu - Director în Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor;
- Nicolae Marinescu - ªef serviciu în Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor .
Dupã aprobarea ordinii de zi, domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei, aratã cã doreºte sã informeze membrii comisiei în legãturã cu problemele
principale pe care va trebui sã le avem în vedere.
Printr-o adresã, Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor ne-a sesizat în
legãturã cu unele proiecte de legi care trebuie soluþionate urgent. Pe agenda noastrã
se aflã trei proiecte. În ce priveºte proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin
în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului, cu destinaþie

agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului, dupã dezbaterile generale am
întocmit o notã de probleme în care n-am fãcut decât sã concretizez problemele
ridicate de dumneavoastrã ºi am cerut Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor sã lãmureascã chestiunile menþionate acolo. Dezbaterea acestei legi se va
face în mãsura în care vom primi rãspuns la solicitãrile noastre.
În continuare, domnul deputat Mihai Nicolescu prezintã stadiul în care se
aflã proiectele de lege menþionate în adresa Biroului Permanent al Camerei
Deputaþilor, dupã care se trece la dezbateri pe marginea proiectelor aflate la ordinea
de zi.
Dupã dezbateri se supune aprobãrii plenului comisiei articolul unic din
proiectul de lege prezentat, care a fost votat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat
3 abþineri.
Dezbaterile au continuat în ºedinþa din data de 10.05.2002, începând cu
30
orele 8 .
ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele
Comisiei, care anunþã cã la Biroul comisiei a fost înaintatã, spre dezbatere ºi avizare,
propunerea legislativã privind organizarea ºi funcþionarea birourilor de carte
funciarã. Avizul urmeazã sã fie trimis Comisiei juridice, de disciplinã ºi imunitãþi,
care este sesizatã în fond.
În salã nu se aflã nici un reprezentant al iniþiatorilor.
Dupã dezbateri se supune la vot propunerea ca aceastã iniþiativã legislativã
sã fie amânatã ºi, pentru a fi reanalizatã, iniþiatorii sã prezinte ºi avizele menþionate
anterior, inclusiv punctul de vedere al Guvernului. Propunerea de amânare a
dezbaterii este votatã în unanimitate.
În continuare, domnul deputat Ioan Bâldea propune sã se treacã la dicuþii
diverse, în legãturã cu activitatea Comisiei.
Toate propunerile vor fi reþinute ºi analizate pentru a li se gãsi o rezolvare
în perioada urmãtoare.
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