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    PROCES VERBAL 
     al şedinţei din zilele 22, 23 şi 26 ianuarie 1998 
 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit de la toate 
şedinţele din 22 şi 23 ianuarie au lipsit motivat 3 miniştrii: Akos Birtalan, Bogdan 
Nicolae Niculescu-Duvăz şi Nicolae Noica, precum şi domnul deputat Leonăchescu 
Nicolae, iar în ziua de 26 ianuarie au lipsit motivat 3 miniştrii  şi următorii domni 
deputaţi: Ion Cîrstoiu, Radu Liviu Bara şi Traian Sabău care se află într-o delegaţie în 
străinătate.  
 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, 
preşedintele Comisiei, iar lucrările şedinţelor din 23 şi 26 ianuarie au fost conduse de 
domnul deputat Mircea Mihai Munteanu, vicepreşedintele Comisiei. 
 
  Pe ordinea de zi pentru perioada 22-26 ianuarie 1998 figurează 
următoarele probleme: 
 
  Sesizări în fond: 
  1. Propunerea legislativă privind protecţia fondului piscicol, a 
pescuitului şi pisciculturii (Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice). 
 
  Avizări: 
  2. Propunerea legislativă pentru organizarea şi desfăşurarea 
Referendumului. 
  3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei nr.84/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale. 
  4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 85/ 
1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoane fizice. 
  5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 90/1997 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1997 privind acordarea de despăgubiri 
producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-
1996.   
 
  In cadrul şedinţei din zilei de 22 ianuarie a fost abordat punctul 1 al 
ordinii de zi, referitor la propunerea legislativă privind protecţia fondului piscicol, a 
pescuitului şi pisciculturii, când au continuat discuţiile pe marginea amendamentelor 
propuse de Comisie. 
 
  In cadrul şedinţei din ziua de 23 ianuarie a fost dezbătut punctul 3 al 
ordinii de zi respectiv proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
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nr.84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi 
taxele locale care a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 
  In cadrul şedinţei din 26 ianuarie au fost discutate punctele 2, 4 şi 5 de 
pe ordinea de zi respectiv propunerea legislativă pentru organizarea şi desfăşurarea 
Referendumului, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoane fizice şi proiectul de 
lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.90/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.116/1997 privind acordarea de despăgubiri producătorilor 
agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996 care au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
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