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PROCES VERBAL 
al sedintei Comisiei din ziua de 04.10.2000 

 
 
  La lucrarile comisiei au fost prezenti 31 deputati.  

Lucrarile sedintei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Rizescu, 
presedintele Comisiei.  
 
 Comisia a adoptat în unanimitate urmatoarea ordine de zi: 
 

1. “Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 
pentru modificarea si completarea Legii sanitar veterinara nr. 60/1974.” 
(sesizare în fond) 

2. “Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2000 
privind finantarea de la bugetul de stat a unor masuri pentru protejarea 
patrimoniului genetic al animalelor.” (sesizare în fond) 

3. “Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD 
pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului Special de 
Preaderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.” (sesizare în fond) 

 
A participat ca invitat domnul Director General Mircea Chertes din partea 

Agentiei Nationale Sanitar Veterinare si domnul Secratar de Stat Stefan Pete din 
partea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei  

Lucrarile sedintei au început cu dezbaterile asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru 
modificarea si completarea Legii sanitar veterinara nr. 60/1974. 

Comisia a aprobat în unanimitate modificarile si completarile la anexele 1, 
2 si 4 din proiectul de lege sus-mentionat, amendamentele admise si respinse 
fiind cuprinse în raportul Comisiei.  

Dupa dezbaterea în procedura de urgenta a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de 
la bugetul de stat a unor masuri pentru protejarea patrimoniului genetic al 
animalelor, Comisia a hotarât în unanimitate avizarea în forma prezentata. 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD 



pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului Special de Preaderare 
pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a fost avizat favorabil. Amendamentele 
admise si respinse sunt cuprinse în raportul Comisiei. 
 
 
 
          Presedinte,            Secretar, 
 
      Sergiu Rizescu                            Victor Neagu 
 
 
 
 


