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PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 01.03.2000 
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 01.03.2000 având următoarea ordine de zi:  
 

1. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă”  (completarea 
anexelor) 

2. “Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind despăgubirea în natură sau în 
echivalent a ţăranilor pentru inventarul agricol preluat în mod abuziv de către stat, la 
înscrierea în CAP, în perioada 1949-1962”  (avizare) 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi motivat domnii  deputaţi 

Argeşanu Valentin şi Babiaş Johan-Peter – concediu medical. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Rizescu, preşedintele 

Comisiei. 
 A participat ca invitat domnul Ştefan Pete - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei. 
  
 La proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.198/1999 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate 
permanent sub luciu de apă, Comisia a inclus în anexa nr. 1 societăţile comerciale care au fost 
omise din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 198/1999. De asemenea, Comisia a introdus 
la anexa nr. 2 institutele şi staţiunile de cercetare care au fost omise de prevederile ordonanţei de 
urgenţă sus-menţionată. Astfel anexele modificate şi completate au fost votate în unanimitate. 
 La următorul punct al ordinii de zi, Comisia a hotărât cu majoritate de voturi avizare 
nefavorabilă a propunerii legislative întrucât bunurile agricole ale fostelor cooperative agricole 
de producţie au fost împărţite, după anul 1990, foştilor cooperatori. 

 De asemenea, la propunerea domnului deputat Ion Munteanu – PDSR, s-a hotărât 
invitarea la şedinţa Comisiei din data de 8.03.2000, a domnului ministru Ioan Mureşan pentru a 
prezenta o informare cu privire la exploatarea terenurilor proprietate privată a statului. 
  
 
 

Preşedinte                                        Secretar 
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