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PROCES ñ VERBAL
al ºedinþelor Comisiei din zilele de 09 ñ 10 - 11.02.1998

La lucrãrile comisiei, desfãºurate în cele trei zile, au fost prezenþi toþi
cei 30 deputaþi, membrii ai comisiei.

Lucrãrile ºedinþei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Cristea, preºedintele comisiei.

Comisia a adoptat în unanimitate  urmãtoarea ordine de zi:
1. Audierea candidatului Romicã Tomescu propus pentru funcþia de

ministru la Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
2. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative privind acordarea de

sprijin financiar producãtorilor  agricoli mici ºi mijlocii.
În ziua de 09.02.1998, Comisia noastrã a participat în ºedinþã comunã,

cu comisia similarã a Senatului ºi Comisia pentru administraþie publicã,
amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic a Camerei Deputaþilor ºi
Comisia pentru sãnãtate, ecologie ºi sport a Senatului la audierea domnului
Romicã Tomescu propus pentru funcþia de ministru, în cadrul Ministerului
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.

În urma audierilor domnul Romicã Tomescu a primit aviz favorabil.
În zilele de 10 ñ 11.02.1998, comisia a dezbãtut propunerea legislativã

privind acordarea de sprijin financiar producãtorilor mici ºi mijlocii
(sesizare în fond ).

Domnul preºedinte Gheorghe Cristea , dupã expunerea de motive,
aratã cã punctele de vedere ale Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
Ministerului Finanþelor, Ministerului Justiþiei ºi Bãncii Naþionale vor trebui
constituite într-un singur punct de vedere de cãtre Guvernul României.

Dezbaterea generalã, a propunerii legislative sus menþionate a
determinat emiterea unor amendamente de cãtre deputaþii Gheorghe Cristea
ñ Grupul parlamentar ñ PNÞ- CD, Babiaº Johan Peter ñ Grupul
parlamentar al Minoritãþilor Naþionale, Victor Neagu ñ Grupul parlamentar
ñ PDSR, Chiriac Mihai ñ Grupul parlamentar USD ñ PD, Micle Ulpiu Radu
Sabin ñ Grupul parlamentar ñ PNÞ ñ CD, Nicolae Groza ñ independent, Ilie



Neacºu ñ Grupul parlamentar ñ PRM, Alexandru Lãpuºan ñ Grupul
parlamentar ñ PDSR, Alexeandru Pereº ñ Grupul parlamentar ñ USD ñ PD.

Toate amendamentele propuse  în cadrul ºedinþei de catre deputaþi vor
face obiectul dezbaterilor, respectiv avizãrii, în cadrul ºedinþei de comisie din
sãptãmâna 16 - 21.02.1998, când se va întocmi ºi raportul comisiei.

Preºedinte, Secretar,

   Gheorghe Cristea          Ilie Neacºu


