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SINTEZA 
 sedintei Comisiei din ziua de 17.10.2000 

 
 
 La lucrarile Comisiei au fost prezenti 30 deputati, fiind absent domnul deputat           
Valeriu Tabara – PUNR, aflat în delegatie externa . 
 Lucrarile sedintei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Rizescu, presedintele Comisiei.  
 
 Comisia a adoptat cu majoritate de voturi urmatoarea ordine de zi: 

 
1. “Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea si completarea Legii viei si 
vinului nr. 67/1997”. (sesizare în fond) 

2. “Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 
56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul 
certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea fondului de garantare 
pentru certificatele de depozit”. (sesizare în fond) 

3. “Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind acordarea ajutorului de stat 
fermierilor care aplica metode si tehnologii agricole ce au un impact redus asupra 
mediului”. (sesizare în fond) 

 
Au participat ca invitati domnul Otobâcu Ilie si doamna Iuliana Ionel, directori în Ministerul 

Agriculturii si Alimentatiei  
 
Primele doua puncte de pe ordinea de zi au fost adoptate în forma prezentata de Senat, cu 

majoritate de voturi. 
În urma dezbaterii propunerii legislative propunerii legislative de la ultimul punct de pe 

ordinea de zi, Comisia a hotarât cu majoritate de voturi respingerea acesteia.  
De asemenea, Comisia a dezbatut raportul asupra scrisorii Procurorului general al 

Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie referitoare la cererea S.C STYLEM TRADING 
S.R.L. de a întreprinde verificari cu privire la savârsirea unor infractiuni de catre domnul deputat 
Ioan Avram Muresan, ministrul agriculturii si alimentatiei.  

În concluzie, Comisia a hotarât cu majoritate de voturi (unul împotriva) ca reclamatia 
formulata de S.C. STYLEM TRADING S.R.L. împotriva domnului Ioan Avram Muresan este 
nefondata.  
 
                    Presedinte,                                   Secretar, 
 
               Sergiu Rizescu                             Ilie Neacsu 


