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PROCES VERBAL 
al sedintei Comisiei din ziua de 24.10.2000 

 
 
 
  La lucrarile comisiei au fost prezenti 30 deputati, fiind absent domnul deputat 
Micle Ulpiu Radu Sabin – PNTCD, concediu medical. 

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 proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România  si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind 
finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura, semnat la 
Bucuresti la 27 martie 2000”. (avizare) 

2. “Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta  nr. 158/2000 privind aprobarea compensatiei de 500 lei/kg 
producatorilor agricoli pentru grâul de panificatie livrat din recolta anului 
2000, destinat consumului intern”. (sesizare în fond) 

3. “Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de 
lapte”. (sesizare în fond) 

 
Au participat ca invitati domnii Baciu Octavian si Dobrescu Serban, directori în 

Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.  
 
Lucrarile sedintei au început cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de 
împrumut dintre România  si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare 
privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura, semnat la 
Bucuresti la 27 martie 2000. Comisia a hotarât, cu majoritate de voturi, avizare 
favorabila. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta  
nr. 158/2000 privind aprobarea compensatiei de 500 lei/kg producatorilor agricoli 



pentru grâul de panificatie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern, 
Comisia a hotarât, cu majoritate de voturi, supunerea acestuia spre dezbatere si 
adoptare Plenului Camerei Deputatilor, în forma prezentata. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte a fost aprobat cu majoritate 
de voturi, în forma prezentata de Senat. 
 
 
 
 
           Presedinte,                        Secretar, 
 
       Sergiu Rizescu                               Ilie Neacsu 
 
 
 
 


