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 Lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor au avut pe ordinea de zi următoarele 
puncte: 

1.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului 
de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, 
în sumă de 350 milioane dolari echivalent, semnat la Washington 
la 1 iulie 1997 (avizare). Avizul urmează a fi trimis Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

2.  Dezbaterea şi avizarea (în procedură de urgenţă), a propunerii 
legislative privind constituirea la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului special pentru 
achiziţionarea strugurilor pentru vinificaţie din producţia anului 
1997. (sesizare în fond). 

3.  Dezbaterea şi avizarea (în procedură de urgenţă), a propunerii 
legislative privind acordarea unor facilităţi producătorilor de vin. 
(sesizare în fond). 

 Şedinţa a fost condusă de domnul Preşedinte Gheorghe Cristea, la lucrări 
participând 28 de deputaţi, fiind absenţi motivat domnii: V. Tabără - Grupul 
Parlamentar al P.U.N.R. şi Al. Pereş - Grupul Parlamentar al U.S.D. - P.D., 
aflaţi în delegaţie externă. 
 În urma dezbaterilor, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane dolari echivalent, semnat 
la Washington la 1 iulie 1997 a fost avizat favorabil, urmând a fi trimis Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. 



 Celelalte propuneri legislative de pe ordinea de zi, dezbătute în procedură 
de urgenţă, au fost respinse  de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 
 Au participat ca invitaţi: 
 - Petrescu Mircea, consilier în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei  
 - Leonte Doina, Director General în Ministerul Finanţelor. 
 
 
 
 

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

  


