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SINTEZA 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi domnul 
deputat Petru Şteolea aflat în delegaţie externă şi domnul deputat Micle Ulpiu Radu 
Sabin – concediu medical.   
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Rizescu, 
preşedintele Comisiei. 
 Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 

• µ Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/1999 privind 
acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, 
motorină şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole 
aferente anului 1999 (avizare) 

• µ Analiza modului de concesionare a suprafeţei de 8092 ha de teren agricol, 
aflată în administrarea S.C. “AGRO PRUNDU” S.A., judeţul Giurgiu 

• µ Analiza raportului privind verificarea contului de execuţie bugetară şi a 
bilanţului contabil încheiate la 31 decembrie 1998 de Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei. 

• µ Analiza situaţiei actuale din agricultură, în legătură cu unele aspecte 
sesizate de un grup de deputaţi PDSR. 

 
 
 La începutul dezbaterilor, domnii deputaţi Marian Ianculescu, Gheorghe 
Cristea şi Paul Alecu ridică o problemă de procedură, legată de limitele 
competenţei de analizare a materialului transmis de la Biroul Permanent. Astfel, 
domnii deputaţi susţin că problema de fond este strict juridică şi trebuie a fi supusă 
atenţiei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Domnul Ministru Ioan Avram Mureşan face o informare asupra 
concesionării suprafeţei de 8092 ha de teren agricol aflată în administrarea S.C. 
AGROPRUNDU S.A., judeţul Giurgiu. 
 În urma dezbaterilor asupra sesizării modului de concesionare a S.C 
AGROPRUNDU S.A. Comisia a hotărât cu majoritate de voturi să solicite Biroului 
Permanent retrimiterea materialului Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 



 2

 În continuare, domnul Ministru prezintă un material cu răspunsuri la 
întrebările membrilor PDSR legate de politica agrară şi privatizarea Societăţii 
Naţionale a Tutunului Românesc. Materialul va fi multiplicat şi difuzat membrilor 
Comisiei. 
 Legat de sesizarea Curţii de Conturi cu privire la faptele constatate în urma 
controlului efectuat la utilizarea transferurilor acordate pentru instituirea sistemului 
de cupoane, fapte săvârşite în perioada în care domnul Dinu Gavrilescu îndeplinea 
funcţia de ministru al agriculturii şi alimentaţiei, membrii Comisiei hotărăsc, de 
asemenea, trimiterea către Biroul Permanent a unei solicitări de sesizare a Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Se dezbate, apoi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilităţi pentru plata consumului 
de energie electrică, motorină şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei 
agricole aferente anului 1999. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei avizează 
favorabil, cu majoritate de voturi, proiectul de lege sus menţionat. Avizul va fi 
transmis Comisiei pentru industrii şi servicii.     

 
 
 
      Preşedinte,                                         Secretar, 
 
 Sergiu RIZESCU                                Victor NEAGU 


