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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

25.06.1997,cu următoarea ordine de zi: 
             ,,1. Discuţii asupra iniţiativei legislative ,,Legea protecţiei fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii”; 

2.  Discuţii în vederea avizării asupra propunerii legislative pentru modificare şi completarea Legii nr. 80/1992; 
3.  Discutarea următoarelor  iniţiative  legislative pentru care Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
     alimentară şi servicii specifice a întocmit Rapoarte în legislatura1992/1996: 

a.Propunerea legislativă privind societăţile cooperative şi organismele agricole interprofesionale. 
 b.Proiectul de lege privind acoperirea financiară a datoriilor faţă de stat şi de alte persoane juridice, 
    rămase în urma desfiinţării fostelor cooperative agricole de producţie. 
 c. Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea A.D.A.R. 

     Au fost prezenţi 31 de deputaţi, respectiv toţi membrii Comisiei, precum şi domnii Viorel  Raicu, Secretar de Stat la Ministerul Apelor, 
Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi domnul Prof. Paul Decei, consilier la Romsilva, din partea iniţiatorilor. 

Ţinând cont de solicitarea primită de la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,  la  punctul  1  Comisia  a  hotărât  ca  iniţiativa  
legislativă  ,,Legea  protecţiei  fondului piscicol,  a  pescuitului  şi  pisciculturii”  să  fie  luată în dezbatere după ce Guvernul va înainta la 
Parlament  proiectul său de lege în acest domeniu. 
 S-a stabilit ca dezbaterea acestui proiect legislativ să aibă loc în perioada vacanţei parlamentare, în perioada 28-31 iulie 1997. 
 La punctul 2 Comisia a luat în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte 
drepturi sociale ale agricultorilor. 
 După discuţii, Comisia a avizat favorabil propunerea legislativă. 
 La punctul 3 Comisia a hotărât ca iniţiativa legislativă privind societăţile cooperative şi organismele agricole interprofesionale (57/1994) să fie 
respinsă. 
 Cu majoritate de voturi s-a hotărât să se întocmească raport de respingere. 
 Comisia a luat apoi în discuţie proiectul de Lege privind acoperirea financiară a datoriilor faţă de stat şi alte persoane juridice, rămase în urma 
desfiinţării fostelor cooperative agricole de producţie. 
 În cadrul discuţiilor s-a hotărât, cu majoritte de voturi, ca iniţiativa legislativă, împreună cu raportul Comisiei întocmit în legislatura trecută, să 
fie înaintate Ministerului Finanţelor, pentru  a şi le însuşi şi a emite punctul său de vedere. 
 Dezbaterile au continuat cu ,,Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea A.D.A.R.” 
 Cu majoritate de voturi s-a hotărât să se întocmească raport de respingere, urmând ca Guvernul să iniţieze un alt proiect de lege care să 
corespundă actualei politici guvernamentale.  
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
   Gheorghe Cristea                      Secretar, 
        I.Neacşu 

  
   
 
 
         
 


