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SINTEZA
 Şedinţei Comisiei din ziua de 19.04.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19.04.2001 având următoarea ordine de
zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.44/2001 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse
accizelor (avizare - PL 210/2001)

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
Multianual de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia
Comunităţii Europene, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001 (sesizare
în fond - PL 221/2001)

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
Anual de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii
Europene cu privire la Programul special de Aderare pentru Agricultură
şi Dezvoltare Rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie
2001 (sesizare în fond -  PL 222/2001)

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.24/2001 privind modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de
aplicare Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr.
169/1997 (sesizare în fond - PL 239/2001)

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu,
preşedintele Comisiei.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 32 deputaţi.

În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.44/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
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Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă.

 După dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
Multianual de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii
Europene, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001, membrii Comisiei au hotărât
să-l propună aprobării plenului Camerei Deputaţilor în forma prezentată.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare dintre
Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul
special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală în România, semnat la
Bruxelles la 27 februarie 2001,  a fost dezbătut de Comisie şi s-a hotărât avizarea
în forma prezentată.

În urma dezbaterii pe articole a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2001 privind modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicare
Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997, Comisia
a hotărât avizarea acestuia în forma prezentată de Senat.

       Preşedinte,            Secretar,

     Ilie NEACŞU                          Alexandru PEREŞ
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