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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 02.06.1999 

 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 02.06.1999 având următoarea ordine 
de zi: 
  

1. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.66/1999 privind autorizarea 
Fondului Proprietăţii de Stat de a acorda un sprijin financiar 
nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societăţii Comerciale 
“COMTIM ”S.A. Timişoara.” (avizare) 

2. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.70/1999 privind 
achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de 
panificaţie, pentru consumul intern.” (sesizare în fond) 

3. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/1999 privind 
reorganizarea activităţii de protecţia plantelor şi carantină fitosanitară.” 
(sesizare în fond) 

4. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.72/1999 pentru completarea 
articolului 25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic veterinar.” (sesizare în fond) 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 31 deputaţi. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei. 

Din partea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a participat ca invitat 
domnul Ştefan Pete – Secretar de Stat. 
 
 Lucrările au început cu dezbateri asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.66/1999 privind autorizarea Fondului 
Proprietăţii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 
miliarde lei Societăţii Comerciale “COMTIM ”S.A. Timişoara, în urma cărora 
membrii Comisiei au hotărât avizare favorabilă. Avizul urmează a fi transmis 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă nr.70/1999 privind 
achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie, pentru 
consumul intern, membrii Comisiei au votat adoptarea acestuia cu unele 
amendamente ce vor fi trecute în raport. 



 Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţia plantelor şi 
carantină fitosanitară, au avut loc doar dezbateri generale, reprezentanţii grupului 
parlamentar P.D.S.R. solicitând amânarea dezbaterilor pe articole pentru şedinţa 
următoare. Totodată, s-a solicitat ca Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei să 
aducă unele lămuriri privind atribuţiile Agenţiei Naţionale Fitosanitare. 
 În urma dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, 
membrii Comisiei au votat avizare favorabilă. 
 Amendamentele aduse au fost respinse şi vor fi menţionate în raportul 
Comisiei. 
 
 
 
 
           Preşedinte,              Secretar, 
 
      Gheorghe Cristea                  Victor Neagu 
 
 
 


