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    PROCES VERBAL 
     al şedinţei din zilele 12, 13, 14 şi 15.01.1998 
 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit de la toate 
şedinţele din 12, 13, 14 şi 15 ianuarie următorii deputaţi: Akos Birtalan, Bogdan 
Nicolae Niculescu-Duvăz şi Nicolae Noica. Au lipsit de asemenea, găsindu-se într-o 
delegaţie în străinătate, domnul deputat Mircea Mihai Munteanu şi doamna deputat 
Anamaria Biriş. Au mai lipsit domnii deputaţi Romeo Trifu în zilele de 13, 14 şi 15 
ianuarie, precum şi Attila Varga în zilele de 12, 13, 14 şi 15 ianuarie. 
 
  Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, 
preşedintele Comisiei. 
 
  Pe ordinea de zi pentru perioada 12-15 ianuarie 1998 figurează 
următoarele probleme: 
 
  Sesizări în fond: 
  1. Propunerea legislativă pentru sprijinirea tinerelor familii. 
  2. Propunerea legislativă privind protecţia fondului piscicol, a 
pescuitului şi pisciculturii (Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice). 
  3. Proiectul de lege privind finanţele publice locale (Raport comun cu 
Comisia pentru buget finanţe şi bănci). 
 
  Avizări: 
  4. Propunerea legislativă privind reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra pământului, pentru acţionarii din cadrul societăţilor comerciale agricole foste 
I.A.S. şi similare acestora. 
  5. Propunerea legislativă pentru organizarea şi desfăşurarea 
Referendumului. 
 
  In cadrul şedinţelor din zilele de 12 şi 13 ianuarie 1988 au fost abordate 
punctele 2 şi 4 de pe ordinea de zi. 
 
  In ceea ce priveşte punctul 2 referitor la propunerea legislativă privind 
protecţia fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii, continuă medierea între  
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
privind raportul elaborat de aceasta din urmă. 
 



  Analizându-se propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, 
privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului, pentru acţionarii din 
cadrul societăţii comerciale agricole fost IAS şi similare acestora s-a hotărât  avizarea 
negativă a propunerii respective cu majoritate de voturi şi 2 abţineri, avându-se în 
vedere că aceasta necesită modificări mult prea importante pentru a putea duce la 
rezolvarea problemei în cauză. 
 
  De asemeni s-a discutat şi invitaţia personală, adresată doamnei deputat 
Viorica Afrăsinei din partea domnului  Carlos Pimenta preşedintele Globe Europe, de 
a participa la seminarul organizat de conducerea Globe Europe la Bruxelle Belgia în 
perioada 2-3 martie a.c. şi membrii comisiei au fost de acord cu această participare. 
 
  In cadrul şedinţei din ziua de 14 ianuarie 1998 au fost abordate 
punctele 1 şi 5 din ordinea de zi. 
 
  Referitor la punctul 1 al ordinii de zi respectiv propunerea legislativă 
pentru sprijinirea tinerelor familii, s-a propus respingerea acestei propuneri legislative 
cu unanimitate de voturi pe motiv că Legea locuinţei nr.114/1996 prevede mai clar 
toate problemele. 
 
  In ceea ce priveşte punctul 5 al ordinii de zi respectiv propunerea 
legislativă pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului membrii Comisiei au 
început discuţiile generale. 
 
  In cadrul şedinţei din ziua de 15 ianuarie 1998 au fost luate în discuţie 
punctele 3 şi 5 din ordinea de zi. 
 
  La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv proiectul de lege privind 
finanţele publice locale (Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci) 
membrii comisiei au hotărât să se trimită la primăriile sectoarelor municipiului 
Bucureşti propunerile de amendamente făcute în Comisie urmând ca în prima şedinţă 
după începerea noii sesiuni parlamentare, aceştia să fie convocaţi la o discuţie în 
cadrul Comisiei. 
 
  La punctul 5 al ordinii de zi au continuat discuţiile generale pe 
marginea propunerii legislative pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului şi 
s-a hotărât ca în prima şedinţă din următoarea sesiune parlamentară să se elaboreze 
amendamente concrete la această propunere legislativă. 
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