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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din data de 04.02.1998 

 
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 04.02.1998, având următoarea 
ordine de zi: 
         1.“ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane 
pentru agricultori în anul 1998.” ( sesizare în fond ) 

2.“ Dezbaterea  şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 1/1998 pentru modificarea 
art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.” ( sesizare în fond ) 
 3.” Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/1998 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.” ( avizare ) 
 4.” Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât 
bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de 
stat.” ( avizare )    
 5. “ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.” ( avizare ) 
 În urma dezbaterilor Comisia a votat cu majoritate de voturi, avizarea 
primelor două proiecte de lege, din ordinea de zi. 
 S-a propus ca aceste proiecte de lege să fie supuse spre dezbatere şi 
avizare Plenului Camerei Deputaţilor în forma prezentată de Comisie. 
 După dezbaterea celorlalte trei proiecte de lege prevăzute în ordinea de 
zi, Comisia a votat cu majoritate, avizarea favorabilă a proiectelor de lege, 
urmând a trimite avizele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 La lucrări au participat toţi cei 30 deputaţi, membri ai comisiei.    



  
 
 

 
 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
    Gheorghe Cristea             Ilie Neacşu 

  


