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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22.09.1999 având următoarea ordine de 
zi:  
 

1. “Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/1999 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1999 privind 
sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de 
tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru 
irigat din producţia internă.” (sesizare în fond) 

2.  “Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.131/1999 pentru 
modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor 
aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea 
animalelor în perioada 1998-2000.” (sesizare în fond) 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea României la 
Acordul Internaţional al Zahărului adoptat la 20 martie 1992, şi autorizarea 
plăţii cotizaţiei naţionale la Organizaţia Internaţională a Zahărului.” 
(sesizare în fond) 

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi  29 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi 
Elek Barna – concediu medical şi Petru Şteolea – delegaţie externă. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei. 
 A participat ca invitat domnul Pete Ştefan – Ministru Secretar de Stat în 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 
 

Lucrările au început cu dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.131/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor 
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aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor 
în perioada 1998-2000 şi a proiectului de Lege pentru aderarea României la Acordul 
Internaţional al Zahărului adoptat la 20 martie 1992, şi autorizarea plăţii cotizaţiei 
naţionale la Organizaţia Internaţională a Zahărului. 

În urma discuţiilor asupra acestor proiecte de Lege, Comisia a hotărât avizarea 
în forma prezentată. 

La proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1999 
privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de 
tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din 
producţia internă, Comisia a hotărât avizare favorabilă 

 Amendamentele admise şi respinse sunt cuprinse în raportul Comisiei. 
 

 
 
 
      Preşedinte,                              Secretar, 
 
 Gheorghe Cristea             Victor Neagu 
 
 
 


