
Parlamentul   Românie i   
  Camera  Deputa ţ i lor  

         Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
          industrie alimentară şi servicii  specifice  

 
Bucureşti, 15.10.1997 

TEHNORED: d.m.c. 09.05.200012:53  
No.2074/XVIII/4 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din ziua de 15.10.1997 

 
  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
15.10.1997, având pe ordinea de zi următoarele puncte: 

1.Dezbaterea, cu participarea domnului Ministru Dinu Gavrilescu, a 
următoarelor probleme: 
- situaţia şi perspectivele lucrărilor agricole de toamnă; 
- situaţia şi perspectivele zootehniei în România; 
- situaţia distribuirii cupoanelor, conform Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997. 

2.Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 privind 
regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia  Naţională a Produselor Agricole 
- RA din activitatea anilor 1994 - 1996 (sesizare în fond - lege organică). 
 3.Dezbaterea şi avizarea, în  procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/1997 privind 
măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii Fondului 
Funciar nr. 18/1991 (sesizare în fond - lege ordinară). 
 4.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind declararea ca abrogate 
a unor acte normative (avizare - lege ordinară). 
 5.Dezbaterea, împreună cu membrii Comisiei pentru industrie şi servicii a 
proiectului de Lege privind mărcile şi indicaţiile geografice (sesizare în fond - lege 
organică). 
   La primul punct al ordinei de zi domnul ministru Dinu Gavrilescu a 
răspuns la problemele ridicate de domnii deputaţi cu privire la situaţia şi 
perspectivele agriculturii din România.  
  În urma dezbaterilor, Comisia a votat cu majoritate de voturi, 
avizarea următoarelor proiecte de lege: 
 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia  Naţională a 
Produselor Agricole - RA din activitatea anilor 1994 - 1996. 
 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr. 
57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea 
Legii Fondului Funciar nr. 18/1991. 



  S-a propus ca aceste două proiecte de lege să fie supuse spre dezbatere 
şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor în forma prezentată de Guvern. 
  După dezbaterea proiectului de lege privind declararea ca abrogate a 
unor acte normative, Comisia a votat în unanimitate avizarea favorabilă a 
proiectului, urmând a trimite avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
  La dezbaterea proiectului de de Lege privind mărcile şi indicaţiile 
geografice s-a ajuns la articolul 29, urmând a se reula dezbaterea în şedinţa 
viitoare. 
  La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 30 de domni deputaţi, membri ai 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice . 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
   Gheorghe Cristea      Secretar, 
        I.Neacşu 

  
 

 
 


