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 No.1958/XVIII/4
 

PROCES-VERBAL  
al lucrărilor Comisiei din data de 17.09.1997 

 
 
 

  Lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor au fost conduse de domnul Preşedinte Gh. Cristea. La şedinţă 
au participat toţi cei 31 de domni deputaţi membri ai Comisiei, precum şi următorii invitaţi: 
- Cristina Eşeanu, Secretar General la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, 
- Nicolae Angelescu, Director în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, 
- Nicolae Dimulescu, Preşedintele Patronatului din Piscicultură. 

Membrii Comisiei au adoptat în unanimitate pe  ordinea de zi următoarele puncte: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă nr. 8/97 de completare a 

Ordonanţei de urgenţă nr. 6/05.03.97 privind constituirea la dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole. (Dezbatere în 
fond) - Procedură de urgenţă. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Fondului Funciar No. 
18/1991. (Dezbatere în fond) 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvenului nr. 14/97 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. (Avizare) 

4. Proiectul de Lege privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români  pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. (Avizare) 

5. Propunere legislativă privind protecţia fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii - 
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic (Discuţiile s-au desfăşurat cu începere de la orele 11.00 în sala de şedinţe a 
acestei Comisii). 
  La punctul 1 al ordinei de zi a fost dezbătut şi avizat Proiectul de Lege pentru 
aprobarea ordonanţei de urgenţă nr. 8/97 de completare a Ordonanţei de urgenţă nr. 
6/05.03.97 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului 
pentru finanţarea lucrărilor agricole (lege ordinară).  
  Comisia a hotărât ca acest proiect de Lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare 
Plenului Camerei Deputaţilor în forma avizată anterior conform Raportului Nr. 
1001/XXXVI/4. 
  Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii Fondului 
Funciar No. 18/1991 a fost amânată pentru o dată ulterioară. 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvenului nr. 14/97 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 (lege organică) a fost avizat favorabil pentru  a fi 
supus dezbaterii şi adoptării de către Plenul Camerei Deputaţilor în forma prezentată de 
iniţiator. 
  Proiectul de Lege privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români  pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (lege ordinară), a fost avizat favorabil pentru  
a fi supus dezbaterii şi adoptării de către Plenul Camerei Deputaţilor în forma prezentată de 
iniţiator. 



La pct. 5: Propunere legislativă privind protecţia fondului piscicol, a pescuitului şi 
pisciculturii (lege organică), discuţiile au avut loc împreună cu membrii Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Membrii celor două Comisii au stabilit principiul de bază în vederea avizării acestei 
propuneri legislative, peste 3 săptămâni. 

 
 
 

 P R E Ş E D I N T E, 
     Gheorghe Cristea       Secretar, 
                   I.Neacşu 

  


