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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 02.02.2000 

 
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 02.02.2000 având următoarea ordine de zi:  
 

• µ Alegerea preşedintelui Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi domnii  deputaţi:  

Elek Barna – concediu medical, Argeşanu Valentin – concediu medical, Corniţă Ion – 
delegaţie externă; 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Vasile Lupu, 
vicepreşedintele  Camerei Deputaţilor, care răspunde de Comisie din partea Biroului 
Permanent. 

 
Domnul Vasile Lupu a anunţat în plenul şedinţei că domnul deputat Gheorghe 

Cristea şi-a anunţat demisia din PNŢCD şi implicit din grupul parlamentar al PNŢCD. 
În aceste condiţii, conform art. 41 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, grupul 

parlamentar PNŢCD a luat act de demisia domnului deputat Gheorghe Cristea şi a 
propus pentru funcţia de preşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice pe domnul  deputat Sergiu Rizescu. 

 
 În cadrul şedinţei au luat cuvântul următorii domni deputaţi: 

Domnul deputat Ulpiu Micle – PNŢCD l-a felicitat pe domnul deputat         
Gheorghe Cristea pentru modul decent în care şi-a depus demisia. 

Domnul deputat Gheorghe Cristea a ţinut să sublinieze faptul că în conformitate 
cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, preşedintele de Comisie este ales pe durata unei 
legislaturi, dar  este dreptul PNŢCD să hotărască în privinţa acestei probleme. 

Domnul deputat Petru Şerban Mihăilescu – PDSR a amintit de înţelegerea prin 
care preşedinţia Comisiei aparţine PNŢCD, în acest caz, grupul PDSR votând în 
consecinţă. 
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Supusă la vot, candidatura pentru preşedinţia Comisiei a domnului deputat Sergiu 
Rizescu a întrunit următorul număr de voturi : 17 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

În cadrul biroului de conducere al Comisiei nu s-au operat alte modificări. 
 
În finalul şedinţei, domnul deputat Sergiu Rizescu, noul preşedinte al Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, a ţinut să 
mulţumească colegilor pentru încrederea acordată. 
 
 
 

        Vicepreşedinte,                                                   Secretar, 
            

       Atilla Kelemen                                                         Ilie Neacşu 
 
 
 
 
 
 Întocmit: experţi palamentari, 
    Anton Păştinaru, 
    Gabriela Ciurea 


