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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20.10.1999 având următoarea             
ordine de zi:   
 

1.  “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.150/1999 pentru modificarea 
articolului 14 din Ordonanţa de urgenţă nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale” (avizare) 

 
2. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.149/1999 privind aprobarea 
primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificaţie 
livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern” (sesizare în 
fond) 

 
3. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.147/1999 privind asociaţiile 
utilizatorilor de apă pentru irigaţii” (sesizare în fond)  

 
 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absent domnul 

deputaţi Elek Barna – concediu medical. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei. 
 Au participat ca invitaţi: domnul Pete Ştefan – Secretar de Stat – Ministerul 
Agriculturii şi domnul Ştefan Constantin – Director General – Regia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare. 
 
 În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanţa de urgenţă 



 2

nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, Comisia a hotărât în 
unanimitate avizare favorabilă. 
 
 La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru 
grâul de panificaţie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern, 
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, avizare favorabilă. 
 Amendamentele admise au fost cuprinse în raportul Comisiei. 
 
 La punctul trei al ordinii de zi au avut loc dezbateri generale privind proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.147/1999 privind asociaţiile 
utilizatorilor de apă pentru irigaţii.  

Comisia a hotărât să solicite Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor ca 
raportul la proiectul de Lege privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a 
Îmbunătăţirilor Funciare să fie retrimis la Comisia pentru Agricultură în vederea 
armonizării textului cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 147/1999 şi pentru 
efectuarea unui raport suplimentar. 

Dezbaterea proiectului de lege sus-menţionat va continua în următoarea 
şedinţă a Comisiei. 
 
  
 
 
 
 
       Preşedinte,                              Secretar, 
 
       Gheorghe Cristea             Victor Neagu 
 
 
 
 
 
 


