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  Va înaintam alaturat Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilitati 
pentru plata consumului de energie electrica, motorina si gaze naturale în vederea 
stimularii productiei agricole aferente anului 1999. 
  La întocmirea raportului comisia a avut în vedere si avizele transmise 
de urmatoarele comisii: 

- Comisia pentru buget, finante si banci; 
- Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si 

servicii specifice; 
- Comisia juridica, de disciplina si imunitati; 
- Consiliul Legislativ. 

 
 
 
 
               VICEPRESEDINTE,                                               SECRETAR, 
 
           Alexandru Dumitru Radu                                          Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Viorela Gondos 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilitati pentru plata 
consumului de energie electrica, motorina si gaze naturale în vederea 

stimularii productiei agricole aferente anului 1999 
 
 
  Cu adresa nr.298 din 19 iunie 2000 Biroul Permanent al Camerei 
Deputatilor, în conformitate cu prevederile art.86 si 102 din Regulamentul Camerei 
Deputatilor, a sesizat în fond, în procedura de urgenta, Comisia pentru industrii si 
servicii, cu dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilitati pentru plata 
consumului de energie electrica, motorina si gaze naturale în vederea stimularii 
productiei agricole aferente anului 1999. 
  În urma dezbaterii, în sedinta din data de 28.06.2000 a proiectului de 
lege mentionat mai sus, având în vedere si avizele favorabile primite de la Comisia 
pentru buget, finante si banci, Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice, Comisia juridica, de disciplina si imunitati si 
Consiliul Legislativ, comisia a hotarât cu unanimitate de voturi avizarea favorabila 
a proiectului de lege în varianta primita de la Senat, si trimiterea lui spre dezbatere 
si adoptare în plenul Camerei Deputatilor. 
  Conform art.74 alin.(2) din Constitutia României, proiectul de lege are 
un caracter de lege ordinara. 
 
 
 
                 VICEPRESEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
             Alexandru Dumitru Radu                                     Ioan Bivolaru  
 
 
 
Expert, 
Viorela Gondos  

 


