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SINTEZA 
lucrarilor Comisiei din ziua de 20.09.2000 

 
 
 Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii 
specifice si-a desfasurat lucrarile în ziua de 20.09.2000 având urmatoarea ordine 
de zi: 
 

1. “Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finantarii 
actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
republicata si a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991,  si ale Legii 
nr.169/1997” (sesizare în fond) 

2. “Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de Lege 
pentru  aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.19/2000 
pentru reluarea activitatii României, în calitate de membru, la Institutul 
International al Frigului, cu sediul la Paris, Franta si autorizarea platii 
cotizatiei anuale” (sesizare în fond) 

3. “Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aderarea României la 
Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 
decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 
octombrie 1978 si 19 martie 1991” (sesizare în fond)  

4. “Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de Lege 
pentru  aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.218 /1999 
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.44/1997 
privind suspendarea impozitului pe venitul agricol” (sesizare în fond) 

5.  “Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.136/2000 privind masurile de protectie 
împotriva introducerii si raspândirii organismelor de carantina 
daunatoare plantelor sau produselor vegetale în România” (sesizare în 
fond) 

 
 
 
Au participat ca invitati domnul Secretar de Stat Stefan Pete – Ministerul 

Agriculturii si Alimentatiei, domnul Director General Varga Gabor si doamna 
inginer Adriana Paraschiv – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. 



 
Proiectele de lege aflate la punctele 1 si 3 ale ordinii de zi au fost avizate 

favorabil, în unanimitate. 
Proiectele de lege aflate pe al doilea si ultimul punct al ordinii de zi au 

primit avizul favorabil, cu majoritate de voturi.  
Punctul patru de pe ordinea de zi, privind dezbaterea si avizarea în 

procedura de urgenta a proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.218 /1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, a fost 
avizat favorabil, cu un amendament care este cuprins în raportul Comisiei.  
  
 
 
 
             Presedinte,          Secretar,  
 
         Sergiu Rizescu                                  Victor Neagu 
 
 


