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SINTEZA  
lucrărilor  Comisiei din data de 22 – 23.01.1998 

 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22 - 23.01.1998, având 
următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 90/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri 
producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 
1995 – 1996. ( avizare ) 
 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea 
adăugată, devenită Legea nr. 130/1992, modificată prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 21/1996. ( avizare ) 
 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind dreptul de 
proprietate şi regimul juridic al acestuia. ( avizare ) 
 4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 93/1997 privind utilizarea 
disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a 
fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 45/1994 şi a 
Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997. ( sesizare în fond ). 
 În urma dezbaterilor, Comisia a avizat favorabil, cu majoritate de 
voturi, următoarele proiecte de legi: 
         - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
90/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind 
acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole 
calamitate în anul agricol 1995 – 1996.  

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, devenită Legea nr. 
130/1992, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/1996. 

- Proiectul de Lege privind dreptul de proprietate şi regimul juridic al 
acestuia. 

Discuţiile asupra Ordonanţei de urgenţă nr. 93/1997 privind utilizarea 
disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a 
fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 45/1994 şi a 



Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997 s-au finalizat cu adoptarea, în 
unanimitate, a proiectului de lege. 
 Din numărul total al membrilor comisiei au absentat în ziua de 
23.01.1998 domnul deputat Dumitru Ifrim şi domnul deputat Valeriu Tabără. 
 
 
 
      Preşedinte,      Secretar, 
 Gheorghe Cristea      Ilie Neacşu      


