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 La lucrările Comisiei din zilele de 14 – 15.06.2000 au fost prezenţi  toţi 
cei 32 deputaţi membri ai Comisiei. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Rizescu, 
preşedintele Comisiei. 
 Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

1. “Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind dreptul 
primăriilor  de a vinde terenuri agricole din domeniul privat al 
statului” (sesizare în fond) 

                 
2. “Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi  
      completarea Ordonanţei de urgenţă nr.149/1999 privind aprobarea 
      primei de 300 de lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de  
      panificaţie livrat din recolta anului 1999 destinat consumului intern” 

                 (sesizare în fond) 
 
 În urma dezbaterilor asupra propunerii legislative privind dreptul 
primăriilor  de a vinde terenuri agricole din domeniul privat al statului, s-a 
constatat că prevederile acesteia nu au fost corelate cu dispoziţiile Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.54/1998 privind circulaţia juridică a 
terenurilor şi faptul că pentru realizarea scopurilor prezentei propuneri 
legislative există deja cadru legal. În consecinţă,  membrii Comisiei au votat cu 
majoritate de voturi respingerea propunerii legislative. 

În continuare a fost luată în discuţie propunerea legislativă pentru 
modificarea şi  completarea Ordonanţei de urgenţă nr.149/1999 privind 
aprobarea primei de 300 de lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de 
panificaţie livrat din recolta anului 1999 destinat consumului intern. În timpul 
dezbaterilor s-a  arătat că propunerea legislativă nu are obiect, deoarece 
Ordonanţa de urgenţă nr.149/1999 prevede plata primelor şi pentru cantitatea 
de 1000 mii tone de grâu pe anul 2000.  
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De asemenea, extinderea sferei beneficiarilor primei de 300 lei/kg este 
făcută în raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice asupra Ordonanţei de urgenţă nr.149/1999. 
 Membrii Comisiei au mai subliniat că stimularea producătorilor agricoli 
în acest an este oportun a fi făcută în scopul diminuării pagubelor produse de 
secetă. 
 În finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi respingerea propunerii legislative. 
 În urma celor două scrisori ale procurorului general al Parchetului de pe 
lângă Curtea Supremă de Justiţie care vizau pe fostul ministru al agriculturii, 
Dinu Gavrilescu şi pe actualul ministru al agriculturii, Ioan Avram Mureşan, 
membrii Comisiei au solicitat prezenţa acestora, în următoarea şedinţă. 
  
 
  

 
 
      Preşedinte,                              Secretar, 
 
  Sergiu RIZESCU            Victor NEAGU 


