Parlamentul României
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 16.02.2000
Nr.44/XVIII/4

SINTEZA
şedinţei Comisiei din ziua de 16.02.2000
Lucrările Comisiei s-au derulat în ziua de 16.02.2000 având pe ordinea de zi
următoarele:
1. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

2.

3.
4.

5.

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)
“Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Planului
Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi cofinanţarea acestuia
din surse alocate de la bugetul de stat” (sesizare în fond)
“Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996”
(sesizare în fond)
“Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind despăgubirea în
valută sau în echivalent a ţăranilor pentru inventarul agricol preluat în mod
abuziv de către stat, la înscrierea în CAP, în perioada 1949-1962”
(avizare)
“Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul” (avizare)

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi motivat domnii
deputaţi Elek Barna – concediu medical, Valentin Argeşanu - concediu medical,
Gheorghe Valeriu – delegaţie externă.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Rizescu,
preşedintele Comisiei.
Au participat ca invitaţi: doamna Director Simona Bara şi domnul Secretar de
Stat Ştefan Pete – Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; domnul Şef Serviciu
Activele Statului Pavel Adrian – Ministerul Finanţelor; domnul Secretar General
Lazea Gheorghe, domnul Director Isuf Constantin – Direcţia Vânat – Ministerul
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
La primul punct al ordinii de zi s-a hotărât amânarea dezbaterii anexelor
Ordonanţei 198/1999 pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca Ministerul Agriculturii
şi Alimentaţiei să prezinte anexele reactualizate.

Asupra punctului 2 al ordinii de zi au avut loc dezbateri generale, urmând ca
discuţiile pe articole să se desfăşoare în şedinţa viitoare. În această perioadă
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va prezenta Comisiei anexele care au stat la
baza iniţierii acestui proiect.
După dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi completarea
Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996, Comisia a hotărât în
unanimitate avizare favorabilă. Amendamentele admise şi respinse vor fi cuprinse în
raportul Comisiei.
Ultimele două puncte de pe ordinea de zi vor fi dezbătute în şedinţa viitoare.

Preşedinte,

Secretar,

Sergiu Rizescu

Ilie Neacşu
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