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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei din ziua de 08.09.1999 

 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi  30 deputaţi, fiind absent domnul 
deputat Elek Barna – concediu medical. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei. 
 Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 

 
1. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de 
Împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor şi 
Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de 
dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane 
DST, semnat la Roma la 10 mai 1999.” (avizare) 

2. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/1999 
privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea 
efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru 
trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării 
acesteia” (sesizare în fond) 

3. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.70/1999 privind măsurile necesare pentru 
accesibilizarea fondului forestier, prin construirea de drumuri 
forestiere în perioada 2000-2010.” (sesizare în fond) 

 
4. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a propunerii 

legislative pentru delimitarea suprafeţelor cu pădure şi vegetaţie 
forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 169/1998 şi de întârziere a tăierilor de masă 
lemnoasă de pe aceste terenuri.” 

 
 Au participat ca invitaţi domnul Pete Ştefan – Ministru Secretar de Stat în 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, domnul Antal Istvan – Societatea 
Naţională “Caii de rasă” şi domnul Anton Vlad – Ministru Secretar de Stat în 
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre 
România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor şi Fondul Internaţional pentru 



Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, 
în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, asupra căruia 
membrii Comisiei au hotărât avizare favorabilă. 

Avizul urmează a fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 
La proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru 
întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi 
pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării acesteia, 
membrii Comisiei au hotărât avizare favorabilă, raportul fiind transmis spre 
dezbatere Plenului Camerei Deputaţilor, în forma prezentată de Guvern. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.70/1999 privind măsurile necesare pentru 
accesibilizarea fondului forestier, prin construirea de drumuri forestiere în 
perioada 2000-2010, a fost avizat favorabil. În timpul dezbaterilor au fost aduse 
amendamente ce vor fi cuprinse în raportul Comisiei. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, a fost dezbătută, în procedură de urgenţă, 

propunerea legislativă pentru delimitarea suprafeţelor cu pădure şi vegetaţie 
forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 169/1998 şi de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de pe aceste terenuri. 

În urma dezbaterilor, Comisia a votat cu majoritate de voturi respingerea 
acestei propuneri legislative. 

În final , Comisia a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 
 

 
 
 
      Preşedinte,                             Secretar, 
 
 Gheorghe Cristea          Victor Neagu  
 

 
 

 


