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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din data de 16.12.1998 

 
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16.12.1998 având  
următoarea ordine de zi: 
  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 (AVIZARE) 

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 47/1998 
privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 
ianuarie 1997 – 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate 
pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţională a 
Produselor Agricole – RA din activitatea anilor 1994-1996 şi 
anularea unei datorii de grâu a Republicii Moldova (AVIZARE)  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare a 
prevederilor Legii 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării (AVIZARE) 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind fondul 
piscicol, pescuitul şi acvacultura ( SESIZARE ÎN FOND – 
CONTINUAREA DEZBATERILOR ) 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea 
Societăţii Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare – S.A.  
(SESIZARE ÎN FOND – CONTINUAREA DEZBATERILOR) 

  
 În urma dezbaterilor privind proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1998, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi avizarea favorabilă. 
 La discutarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe 
perioada 1 ianuarie 1997 – 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate 
pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţională a Produselor 



Agricole – RA din activitatea anilor 1994-1996 şi anularea unei datorii de 
grâu a Republicii Moldova, membrii Comisiei au cerut clarificarea situaţiei 
privind întârzierea regularizării în termen a pierderilor suferite de către fosta 
Agenţie Naţională a Produselor Agricole – RA. Cu majoritate de voturi, 
proiectul de Lege a fost avizat favorabil. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost luată în dezbatere propunerea 
legislativă de modificare a prevederilor Legii 82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Membrii Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi avizarea favorabilă a acesteia. 

Dezbaterea proiectului de Lege privind fondul piscicol, pescuitul şi 
acvacultura a continuat, proiectul fiind avizat favorabil, urmând a se întocmi 
raportul comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Dezbaterea proiectului de Lege privind înfiinţarea Societăţii Naţionale 
a Îmbunătăţirilor Funciare – S.A. va avea loc în şedinţa viitoare a Comisiei. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei au absentat: domnul deputat 
Elek Barna – UDMR, concediu medical şi domnul deputat Atilla Kelemen, 
UDMR, delegaţie externă. 
 
 
 
 
   Preşedinte,     Secretar, 
 
      Gheorghe Cristea           Ilie Neacşu 

 
 
 

 


