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 La lucrările comisiei, desfăşurate în cele trei zile, au fost prezenţi toţi 
cei 30 deputaţi, membrii ai comisiei.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 
Cristea, preşedintele comisiei. 
 Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
 1. Audierea candidatului Romică Tomescu propus pentru funcţia de 
ministru la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind acordarea de 
sprijin financiar producătorilor agricoli mici şi mijlocii. 
 În ziua de 09.02.1998, Comisia noastră a participat în şedinţă comună, 
cu comisia similară a Senatului şi Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului la audierea domnului 
Romică Tomescu propus pentru funcţia de ministru, în cadrul Ministerului 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 
 În urma audierilor domnul Romică Tomescu a primit aviz favorabil. 
 În zilele de 10 – 11.02.1998, comisia a dezbătut propunerea legislativă 
privind acordarea de sprijin financiar producătorilor mici şi mijlocii   
(sesizare în fond ). 
 Domnul preşedinte Gheorghe Cristea , după expunerea de motive, 
arată că punctele de vedere ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 
Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei şi Băncii Naţionale vor trebui 
constituite într-un singur punct de vedere de către Guvernul României. 
 Dezbaterea generală, a propunerii legislative sus menţionate a 
determinat emiterea unor amendamente de către deputaţii Gheorghe Cristea 
– Grupul parlamentar – PNŢ- CD, Babiaş Johan Peter – Grupul 
parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Victor Neagu – Grupul parlamentar 
– PDSR, Chiriac Mihai – Grupul parlamentar USD – PD, Micle Ulpiu Radu 
Sabin – Grupul parlamentar – PNŢ – CD, Nicolae Groza – independent, Ilie 



Neacşu – Grupul parlamentar – PRM, Alexandru Lăpuşan – Grupul 
parlamentar – PDSR, Alexeandru Pereş – Grupul parlamentar – USD – PD. 
 Toate amendamentele propuse în cadrul şedinţei de catre deputaţi vor 
face obiectul dezbaterilor, respectiv avizării, în cadrul şedinţei de comisie din 
săptămâna 16 - 21.02.1998, când se va întocmi şi raportul comisiei.     
     
   
  

 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
    Gheorghe Cristea             Ilie Neacşu 
 
   
 
  
  


