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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi  31 deputaţi. 
 Lucrările şedinţelor 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 propunerii legislative pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cu destinaţie 
forestieră în baza dispoziţiilor Legii nr. 169/1997, cuprinse în Legea 
fondului funciar nr.18/1991, republicată.” (continuarea dezbaterilor) 

2. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/1999 privind aprobarea 
primei de export la carnea de porc şi de pasăre.” (sesizare în fond) 

 
 

 Au participat ca invitaţi: 
- Domnul deputat Vasile Lupu, iniţiator al propunerii legislative aflată în 

dezbatere; 
- Domnul Ioan Avram Mureşan, Ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei; 
- Domnul Anton Vlad,  Secretar de Stat în Ministerul Apelor Pădurilor şi 

Protecţiei Mediului; 
În prima zi de şedinţă, au fost continuate discuţiile pe marginea propunerii 

legislative pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
cu destinaţie forestieră în baza dispoziţiilor Legii nr. 169/1997, cuprinse în Legea 
fondului funciar nr.18/1991, republicată. 
 S-a trecut la dezbaterea pe articole şi au fost votate primele două articole. 
 Amendamentele aduse în timpul dezbaterilor asupra articolelor din propunerea 
legislativă sus menţionată, vor fi trecute în raportul final al Comisiei. 
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Dezbaterea pe articole a fost reluată în a doua zi de şedinţă, membrii Comisiei 
exprimându-şi votul asupra următoarelor articole, până la articolul 8 (inclusiv). 
 Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/1999 privind aprobarea primei 
de export la carnea de porc şi de pasăre. 
 Comisia a avizat favorabil, cu majoritate de voturi, proiectul de Lege sus 
menţionat. Amendamentele prezentate au fost respinse şi sunt redate în raportul 
Comisiei. 

 
 
 
  
      Preşedinte,                              Secretar, 
 
 Gheorghe Cristea      Victor Neagu     


