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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29.09.1999 având următoarea           
ordine de zi:   
 

1. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.140/1999 cu privire la   rectificarea bugetului de 
stat pe anul 1999.” (avizare) 

2. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1999.” (avizare)  

3. “Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.113/1999  privind reglementarea producţiei, circulaţiei  şi 
comercializării alimentelor.” (sesizare în fond) 

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi  30 deputaţi, fiind absent domnul deputat 
Elek Barna – concediu medical. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei. 
 Au participat ca invitaţi, din Ministerul Finanţelor, doamna Mihăilescu Lucia – 
Direcţia Finanţelor Instituţiilor Publice şi Drepturi Salariale, doamna Dobroţeanu 
Camelia – Direcţia Generală Evaluarea Finanţării Activităţilor Economice, domnul 
Grama Petrică – Direcţia Evaluare a Veniturilor Publice şi domnul Pete Ştefan – 
Ministru Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 

Lucrările au început cu dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/1999 
cu privire la  rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. 

În urma discuţiilor asupra acestui proiect de Lege, Comisia a hotărât avizarea 
favorabilă, amendamentele fiind cuprinse în aviz. 
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 La proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.141/1999 
privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999, Comisia a 
hotărât avizare favorabilă. 

În urma dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei  şi 
comercializării alimentelor, Comisia a hotărât avizarea favorabilă. 

Amendamentele admise şi respinse sunt cuprinse în raportul Comisiei. 
 

 
 
      Preşedinte,                              Secretar, 
 
 Gheorghe Cristea             Victor Neagu 
 
 
 


