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SINTEZA 
 şedinţei Comisiei din ziua de 08.12.1999 

 
  

Lucrările Comisiei s-au derulat în ziua de 08.12.1999 având pe ordinea de zi 
următoarele: 
 

1.”Dezbaterea şi avizarea prounerii legislative privind protecţia fondului 
piscicol, a pescuitului şi pisciculturii” (sesizare în fond –raport suplimentar) 

2. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind organizarea şi funcţionarea profesiei de registrator de proprietate şi a biroului 
de carte funciară” (avizare) 

3. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a propunerii legislative 
privind organizarea şi funcţionarea birourilor de carte funciară” (avizare) 

4. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor 
de apă pentru irigaţii” (sesizare în fond) 

5. “Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.6 din Legea nr.165/1998 privind constituirea la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor 
aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor 
în perioada 1998-2000” (sesizare în fond) 

 
Au participat ca invitaţi: 

• ℘ domnul Liviu Creangă – director Direcţia de Îmbunătăţiri Funciare şi Protecţia 
Mediului 

• ℘ domnul Budescu Dumitru – director Direcţia piscicultură, Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei  

• ℘ domnul Flavius Baias – secretar de stat, Ministerul Justiţiei 
 
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. 
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  În urma dezbaterii asupra propunerii legislative privind protecţia fondului 
piscicol, a pescuitului şi pisciculturii au fost aduse amendamente ce vor fi trecute în 
raportul suplimentar.  

Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind  
organizarea şi funcţionarea profesiei de registrator de proprietate şi a biroului de 
carte funciară şi a propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea 
birourilor de carte funciară asupra cărora membrii Comisiei au hotărât cu majoritate 
de voturi aviz favorabil. 
 Lucrările şedinţei s-au încheiat cu dezbaterea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.165/1998 privind constituirea la 
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea 
cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru 
creşterea animalelor în perioada 1998-2000. 
 În urma discuţiilor dintre membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 
membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice s-a aprobat respingerea propunerii legislative sus-menţionată. 

  
  
 
 
          Preşedinte,                                      Secretar, 
 
    Gheorghe Cristea                    Victor Neagu 
 


