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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15.06.2004 şi 
16.06.2004 şi a avut următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Cooperativele 

Agricole (finalizare raport – P.l. – 329/2001) 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu 
suma de 1.215 miliarde lei a programului „Dezvoltarea durabilă a 
zootehniei şi eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi 
reabilitarea sectorului piscicol din România” (procedură de urgenţă - 
sesizare în fond – P.L. – X 355/2004)  

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (avizare  – P.L.- X 365/2004) 

4. 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) 

5. 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) 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea anexei 
nr.1 la Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (sesizare în fond – P.l. – x 195/2004)   

7. 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)  

agricultura



8. 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) 

9. 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 15.06.2004 a început la orele 1400 şi a fost 
condusă de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedintele comisiei, care 
a propus pentru analiză şi dezbatere următoarele: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Cooperativele 
Agricole; 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2004 pentru aprobarea 
suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului „Dezvoltarea 
durabilă a zootehniei şi eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum 
şi reabilitarea sectorului piscicol din România”;  

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. A participat, ca 
invitat, domnul Gheorghe Predilă – consilier, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la analiza şi dezbaterea 
propunerii legislative privind Cooperativele Agricole. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al comisiei a 
informat că proiectul de raport a fost supus unei analize atente şi 
aprofundate, la care au fost antrenate cadre de răspundere în domeniul 
cooperaţiei, prilej cu care au fost făcute o serie de amendamente care 
vizează îmbunătăţirea legii şi pe care le supune aprobării plenului comisiei. 
Propunerile au fost aprobate în unanimitate. 

S-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2004 pentru aprobarea 
suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului „Dezvoltarea 
durabilă a zootehniei şi eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum 
şi reabilitarea sectorului piscicol din România”. 

Au urmat dezbateri generale. 
Supus la vot, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 
1.215 miliarde lei a programului „Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi 
eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea 
sectorului piscicol din România” a fost votat în unanimitate. 

S-a trecut la analizarea şi dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996. Propunerea de a se 
acorda aviz favorabil a fost votată în unanimitate. 
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Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 16.06.2004, începând 
cu orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei. 

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

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

- domnul Gheorghe Văcaru – director în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a luat în analiză şi dezbatere proiectul de Lege  pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi 
acvacultura. 

Domnul deputat Ioan Bâldea a arătat că, pentru a uşura aliniera 
legislaţiei româneşti la legislaţia comunitară a pescuitului şi acvaculturii a 
fost necesară o revizuire a Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi acvacultura, republicată cu completări ulterioare. 

Au urmat dezbateri generale.  
 
 

 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

          Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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