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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 iunie 2004

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 22 şi 23
iunie 2004 şi a avut următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi
acvacultura (dezbateri generale P.L.- X 356/2004)

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului  Legii muntelui  (sesizare în fond
– P.l.–x  389/2004)

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

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.400/2002 pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate   asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea
Legii nr.18/1991, republicată, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.102/2001 (sesizare în fond – P.l. – x 313/2004)

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind măsuri
reparatorii pentru proprietarii deposedaţi de inventarul agricol şi de
terenurile agricole şi forestiere în perioada 1945-1989 (sesizare în fond P.l. –
x 325/2004)

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 (sesizare
în fond - P.l. – x 336/2004)

Şedinţa din data de 21 iunie 2004 a început la orele 1600 şi a fost
condusă de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei.

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Gheorghe Predilă – consilier, Ministerul Agriculturii,

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
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- domnul Gheorghe Văcaru – şef serviciu, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

S-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol,
pescuitul şi acvacultura.

Domnul Gheorghe Predilă a făcut o prezentare a obiectivelor din
propunerea legislativă supusă dezbaterii, arătând că modificarea legii
urmăreşte stabilirea unor măsuri corecte privind aspectele cuprinse în
regulamentele comunitare vizând conservarea, administrarea şi exploatarea
resurselor acvatice vii, politica structurilor şi administrarea flotei de pescuit,
controlul şi respectarea reglementărilor, acvacultura, organizarea comună a
pieţelor de pescuit şi ale acvaculturii, relaţiile internaţionale. S-a trecut la
dezbaterea pe articole.

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost aprobată în unanimitate.
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 iunie 2004,

începând cu orele 1400 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea,
preşedintele comisiei.

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

-  domnul Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

- domnul Gheorghe Pogan – director general, Agenţia Naţională a
Zonei Montane;

- domnul prof.dr. Radu Ray – specialist în probleme ale zonei
montane.

Ordinea de zi propusă şi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizarea proiectului  Legii muntelui
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Lege pentru

facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole”
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr.400/2002 pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate   asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea
Legii nr.18/1991, republicată, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.102/2001

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului  Legii muntelui.
Domnul Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul Agriculturii,

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, a prezentat expunerea de motive. Zona
montană ocupă aproape o treime din teritoriul naţional, constituind o entitate
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geografică, economică şi socială complexă, ce impune aplicarea unei politici
de dezvoltare, amenajare şi protecţie.

Odată cu trecerea la economia de piaţă, în absenţa unor măsuri
speciale de protecţie, s-au pierdut numeroase locuri de muncă prin
disponibilizările masive din minerit, industriile locale, şantierele de
constucţie, iar numărul noilor locuri de muncă este încă scăzut, procesul
dezvoltării în mediul montan fiind puţin semnificativ. Au scăzut veniturile
locuitorilor din zonele de munte.

Se doreşte o intervenţie organizată în acest spaţiu, pentru combaterea
sărăciei şi pentru dezvoltarea şi protecţia zonei montane. În linii mari se
doreşte o revigorare a întregului sistem existent în zona montană.

Domnul deputat Dan Grigore Rasovan – apreciază oportunitatea
dezbaterii legii.

S-a încercat o simplificare, urmărind armonizarea legislaţiei în
domeniu cu cea europeană. Îi lipsesc, însă, elementele de concreteţe. Nu se
prevede un sprijin concret nici măcar pentru turism. Pare mai mult o lege
cadru. Susţine că legea trebuie să fie amendată.

Domnii deputaţi Petre Posea, Tiberiu Sbârcea, Octavian Sadici au
subliniat importanţa apariţiei legii, precum şi necesitatea îmbunătăţirii
formulării unor articole.

Domnul deputat Victor Neagu – cunosc activitatea desfăşurată de
domnul profesor Radu Ray. Sunt şi voci care afirmă că trebuie să lăsăm
muntele în pace. Dar trebuie să menţinem măcar populaţia existentă în
această zonă. Sunt multe greutăţi cu care oamenii de acolo se confruntă, iar
noi trebuie să-i sprijinim să rămână în zona montană.

S-a trecut la dezbaterea pe articole.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 23 iunie 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 proiectului Legii muntelui (continuarea
dezbaterilor).

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

Pe final, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

          Ioan BÂLDEA           Victor NEAGU


