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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din data de 19.03.1997 
 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 martie 1997, având următoarea ordine de zi: 
 ,,1.Discuţii asupra propunerii legislative privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea 
campaniei agricole din primăvara anului 1997, iniţiată în procedură de urgenţă de un grup de 25 de 
deputaţi aparţinând P.D.S.R., P.U.N.R. şi P.R.M.  
   2.Discuţii asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997." 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (29 de deputaţi) au absentat următorii domni 
deputaţi:Gh. Cristea şi Rizescu Sergiu George de la Grupul parlamentar P.N.Ţ.-CD -Civic - Ecologist şi 
Şteolea Petre, de la Grupul parlamentar P.U.N.R., aflaţi în misiuni parlamentare în străinătate. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Elek Barna care a precizat că discuţiile de 
la punctul doi de pe ordinea de zi trebuiau să se desfăşoare în comun cu colegii de la Senat, dar dânşii 
au anunţat că nu au primit încă proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 şi, prin 
urmare, cele două comisii vor începe dezbaterile în  cursul zilei de 20.03.1997. 
 Deoarece avizul pentru acest proiect de lege trebuie depus la Comisia pentru buget, finaţe şi 
bănci până pe data de 25.03.1997, s-a stabilit împreună cu Comisia pentru agricultură de  la Senat, ca 
amendamentele să poată fi depuse până luni, 24.03.1997, orele 1400, la Comisia noastră, după care se va 
discuta şi elabora acest aviz. 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor a luat apoi în dezbatere - pentru elaborarea avizului de fond (Raportul) - propunerea 
legislativă privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea campaniei agricole din primăvara anului 
1997. La dezbateri a fost prezent şi domnul Secretar de Stat Aurel Pană,  ca reprezentant al M.A.A. 
 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât respingerea acesteia cu 14 voturi pentru, 10 voturi 
împotrivă şi nici o abţinere. 
 În cadrul şedinţei s-a stabilit ca la discuţiile din data de 20.03.1997 asupra proiectului Legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 să fie invitaţi şi reprezentanţi ai Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Regiei Autonome de 
Îmbunătăţiri Funciare, Agenţiei Naţionale Sanitar-Veterinare, Agen’iei Naţionale pentru Ameliorare şi 
Reproducţie în Zootehnie,şi de la Direcţia Restructurare, Bază materială, Investiţii din M.A.A. 
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