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SINTEZA 
lucrărilor  Comisiei din data de 06.10.1998 

 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 06.10.1998, având pe 
ordinea de zi dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de legi: 
  

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional  (continuarea dezbaterilor) 

2.  Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1998       

3.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă  nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea 
grâului din recolta anului 1998, pentru panificaţie, destinat 
consumului intern societăţilor comerciale de morărit şi/sau de 
panificaţie  

                     4.  Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă  nr. 18/1998 cu privire la modificarea şi completarea unor 
reglementări referitoare la accize şi taxa pe valoarea adăugată.  

                      
  

 
 



 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional a fost finalizat dându-se avizul favorabil, cu 
amendamentele cuprinse în Raportul Comisiei. 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
1998 a fost avizat favorabil cu un amendament. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  nr. 
20/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind 
aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 
1998, pentru panificaţie, destinat consumului intern societăţilor 
comerciale de morărit şi/sau de panificaţie a fost avizat favorabil în forma 
iniţială. 

Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă  nr. 
18/1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări 
referitoare la accize şi taxa pe valoarea adăugată a fost avizat favorabil cu 
un amendament din partea Comisiei. 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi 

domnii deputaţi Elek Barna – concediu medical şi Gheorghe Cristea – 
delegaţie externă. 
 Au participat ca invitaţi: domnul Adrian Dobrescu – Secretar de 
Stat şi domnul Damian Grigore – director general în Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei, precum şi domnul Anton Vlad – Secretar de 
Stat în Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei mediului. 

Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul deputat 
Atilla Kelemen, vicepreşedintele Comisiei. 

 
 
 
 
 
 
    p.Preşedinte                    Secretar 
 
  Atilla Kelemen                         Ilie Neacşu 


