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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24 - 27.01.2000, în judeţul Braşov,  
având următoarea ordine de zi:  

1. “Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.198/1999 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole 
sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă” (sesizare în fond) 
 2. “Propunerea legislativă privind împroprietărirea cu teren agricol a 
familiilor tinere, a familiilor fără pământ, a specialiştilor, a veteranilor de război şi a 
revoluţionarilor (sesizare în fond)” 
 3. “Propunerea legislativă privind despăgubirea în valută sau în echivalent a 
ţăranilor pentru inventarul agricol preluat în mod abuziv de către stat, la înscrierea 
în CAP, în perioada 1949-1962 (procedură de urgenţă)” (avizare) 
 4. “Propunerea legislativă pentru aprobarea taxei privind drumurile forestiere 
şi reducerea TVA la unele produse din lemn” (avizare) 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi, fiind absent domnii  

deputaţi Elek Barna şi Argeşanu Valentin  – concediu medical, Şteolea Petru – 
delegaţie externă şi Ianculescu Marian – Comisia specială pentru dezastre şi 
calamităţi naturale.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 
preşedintele Comisiei. 
  
 La primul punct al ordinii de zi au avut loc dezbateri generale asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.198/1999 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau 
terenuri aflate permanent sub luciu de apă. 
 A urmat dezbaterea pe articole a proiectului de lege sus-menţionat care a fost 
avizat favorabil. 
 Amendamentele admise şi respinse sunt cuprinse în raportul Comisiei. 
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 De asemenea, Comisia a avut întâlnire cu conducerea Societăţii Nitramonia 
S.A. Făgăraş analizând nivelul producţiei de îngrăşăminte chimice produse pentru 
agricultură, precum şi, preţul de cost al acestor substanţe strict necesare pentru 
agricultură. 
 S-a luat hotărârea ca într-o şedinţă viitoare să fie invitate, pentru o analiză 
amănunţită, toate conducerile societăţilor producătoare de îngrăşăminte. 
 
  
 
           Preşedinte,                                    Secretar, 
 
            Gheorghe Cristea        Ilie NEACŞU 


