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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din data de 22.10.1997 
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a 
desfăşurat lucrările în data de 22.10.1997, având pe ordinea de zi următoarele: 
 1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1997 privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, aprobată prin Legea nr. 62/1997 
(avizare - lege ordinară, în procedură de urgenţă). 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 62/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 (avizare - lege organică). 
 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind mărcile şi indicaţiile geografice 
(sesizare în fond - lege organică). 
 Şedinţa a fost condusă de domnul Vicepreşedinte V. Tabără - Grupul Parlamentar al 
P.U.N.R. 
 La lucrări au fost prezenţi 26 de domni deputaţi, absentând motivat 4 domni deputaţi. 
 În urma dezbaterilor, s-au luat următoarele hotărâri: 
 La punctul 1 „Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1997 privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, aprobată prin 
Legea nr. 62/1997”  domnii deputaţi au decis ca acest proiect de lege să fie avizat favorabil, cu o 
propunere de modificare. 
 La punctul 2 „Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă nr. 62/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997”, Comisia a 
avizat favorabil acest proiect de lege. 
 La punctul 3 „Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind mărcile şi indicaţiile 
geografice” domnii deputaţi au dezbătut acest proiect de lege până la articolul 10, urmând a se 
relua discuţiile în şedinţa următoare. 
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