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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi  30 deputaţi, fiind absent domnul deputat 
Valeriu Tabără, grupul parlamentar PUNR, aflat în delegaţie externă.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele comisiei. 
 Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. “Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi cu destinaţie forestieră în baza 
dispoziţiilor Legii nr. 169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată.” (continuarea dezbaterilor ) 

2. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/1999 pentru 
completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale. (avizare) 

3. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/1999 pentru 
completarea Legii sanitar veterinare nr.60/1974 (sesizare în fond ) 

4. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.43/1999 privind autorizarea Fondului 
Proprietăţii de Stat de a contra-garanta o scrisoare de garanţie ce se va 
elibera de Banca Agricolă S.A. pentru garantarea împrumutului de 100 mii 
tone cereale acordat Societăţii Comerciale COMTIM S.A. Timişoara de 
către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. (avizare) 

 
 Au participat ca invitaţi: 

- Domnul deputat Vasile Lupu, iniţiator al propunerii legislative aflată în 
dezbatere; 

- Domnul Ioan Avram Mureşan, Ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei; 
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- Domnul Romică Tomescu, Ministrul Apelor Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului; 

Lucrările şedinţei au început cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii 
de Stat de a contra-garanta o scrisoare de garanţie ce se va elibera de Banca Agricolă 
S.A. pentru garantarea împrumutului de 100 mii tone cereale acordat Societăţii 
Comerciale COMTIM S.A. Timişoara de către Administraţia Naţională a Rezervelor 
de Stat. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei l-au avizat favorabil, cu un 
amendament ce va fi menţionat în avizul ce se va transmite Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. 
 Au urmat discuţii pe marginea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitar veterinare 
nr.60/1974. S-a hotărât reanalizarea textelor prevăzute în anexa prezentei Ordonanţe 
şi, în consecinţă, amânarea dezbaterilor pentru şedinţa următoare. 
 Asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/1999 pentru completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, membrii Comisiei 
au hotărât avizare favorabilă. Avizul urmează a fi transmis Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare. 
 Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cu destinaţie forestieră în baza 
dispoziţiilor Legii nr. 169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată. Au fost votate 13 articole, de la art.9 la art.22. 
 Amendamentele aduse în timpul şedinţei vor fi cuprinse în raportul Comisiei. 
 
 
 
  
      Preşedinte,                              Secretar, 
 
 Gheorghe Cristea      Ilie Neacşu     
        
 
 

 
 


