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SINTEZA
ºedinþelor Comisiei din zilele de 28.05.2002
ºi 29.05.2002

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice
ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþe în zilele de 28.05.2002 ºi 29.05.2002,
începând cu orele 1500, având la ordinea de zi urmãtoarele:
1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului 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 (sesizare în fond - PL
180/2002).
La dezbateri în data de 28.05.2002 au fost prezenþi toþi cei 32 deputaþi membri
ai comisiei.
Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei
care a supus aprobãrii ordinea de zi ºi a anunþat cã participã ca invitaþi:
- domnul Gheorghe Predilã - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor:
- domnul Marin Durac - Director General al Agenþiei Domeniilor Statului;
- domnul Cãtãlin Sandu - Director Direcþia Juridicã a Agenþiei Domeniilor
Statului.
În continuare domnul deputat Ioan Bâldea aratã cã stadiul actual al procesului
de privatizare demonstreazã cã cei care rãspund de aceastã activitate se confruntã cu o
multitudine de probleme ºi roagã colegii sã-ºi prezinte punctele de vedere în legãturã
cu subiectul aflat pe ordinea de zi.
Au urmat dezbateri pe probleme vizând activitatea de privatizare coordonatã de
Agenþia Domeniilor Statului.
Domnul deputat Ioan Bâldea - Concluzia pe care am tras-o este cã atunci când
relaþiile se bazeazã pe colaborare ºi respect treaba merge bine. Activitatea pe care a
desfãºurat-o ºi pe care mai are sã o desfãºoare Agenþia Domeniilor Statului este
extraordinar de dificilã, iar modul în care se desfãºoarã activitatea aratã cã munca în
agriculturã este foarte grea.
Toate nerealizãrile ºi neîncadrarea în termene se datoreazã doar Agenþiei
Domeniilor Statului. Aº vrea sã vã semnalez cã în materialele trimise apar ºi unele

inadvertenþe. Am înþeles cã s-a dispus o nouã etapã de inventariere. Eu sper cã se va
rezolva în timp aceastã problemã.
Din calcule rezultã cã aproximativ 800.000 ha va fi suprafaþa pe care statul sã o
pãstreze prin Agenþia Domeniilor Statului.
În continuare domnul Marian Durac, director general mulþumeºte membrilor
comisiei pentru aprecierile ºi observaþiile fãcute ºi rãspunde punctual întrebãrilor care
i-au fost adresate pe parcursul ºedinþei.
Lucrãrile au fost reluate în ºedinþa în ziua de 29.05.2002, începând cu orele
00
15 , cu dezbaterea pe articole a proiectului de lege.
ªedinþa a fost condusã de domnul deputat Ioan Bâldea, preºedintele Comisiei
care anunþã ordinea de zi ºi prezintã modalitatea de lucru.
La ºedinþã participã toþi cei 32 deputaþi, membri ai comisiei.
În timpul dezbaterilor au fost aduse unele amendamente care se regãsesc în
raportul întocmit la acest proiect de lege.
Pe ansamblu legea a fost votatã cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivã ºi o
abþinere.
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