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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 21 – 23.03.2000 

 
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 21 – 23.03.2000 având următoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000 
2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000  
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii României la Asociaţia Internaţională pentru 
Ştiinţe şi Tehnologii Cerealiere, precum şi a plăţii cotizaţiei anuale 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre 
Guvernul României şi Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, 
pentru modificarea Acordului sub formă de scrisori între România şi Comunitatea 
Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, 
efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 32 deputaţi. 
Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Sergiu Rizescu, preşedintele 

Comisiei. 
 

 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000 împreună cu proiectul Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 au fost dezbătute în cadrul şedinţei comune care a avut loc 
la Senat. Ambele au primit, cu majoritate de voturi, avize favorabile care urmează a fi trimise 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

La proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii României la Asociaţia Internaţională pentru 
Ştiinţe şi Tehnologii Cerealiere, precum şi a plăţii cotizaţiei anuale, Comisia a acordat cu 
majoritate de voturi aviz favorabil, raportul urmând a fi trimis spre dezbatere plenului Camerei 
Deputaţilor. 
 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre 
Guvernul României şi Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru 
modificarea Acordului sub formă de scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind 
stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 
noiembrie 1993, a primit din partea Comisiei, cu majoritate de voturi, aviz favorabil. 
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