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PROCES VERBAL 
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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17 - 
18.12.1997. 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi cei 30 de deputaţi. 
 Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Gheorghe Cristea, preşedinte al 
Comisiei. 
 Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine 
de zi: 
 1. „ Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a propunerii legislative 
privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului pentru 
acţionarii din cadrul societăţilor comerciale agricole foste IAS şi similare 
acestora”, în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 
 2. „ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protecţia fondului 
piscicol, a pescuitului şi pisciculturii “, în şedinţă comună cu membrii Comisiei 
pentru administraţie locală, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 Preşedintele Comisiei a precizat că Secretariatul General al Camerei 
Deputaţilor a trimis Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi pentru dezbatere şi 
avizare în fond, în procedură de urgenţă, propunerea legislativă privind 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului, pentru acţionarii din 
cadrul societăţilor comerciale foste IAS şi similare acestora, iar Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a solicitat 
Biroului Permanent sesizare în fond cu propunerea legislativă sus menţionată, 
primind aprobarea prin adresa nr. 1309 BP din 11.12.1997. 
 
 
  



 În urma examinării propunerii legislative, Comisiile au hotărât, cu 
majoritate de voturi, că aceasta nu poate fi acceptată şi propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea. 
 Motivele respingerii au fost redate în raportul comisiilor. 
 Dezbaterea proiectului de Lege privind protecţia fondului piscicol, a 
pescuitului şi pisciculturii a avut loc pe subcomisii, pentru a soluţiona textele 
adoptate în redactări diferite, de către Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 Deoarece prin dezbateri nu s-a ajuns la un punct de vedere comun asupra 
textelor din lege, s-a hotărât ca birourile celor două comisii să continuie medierea, 
la nivel de principii. 
 
 
 
   Preşedinte,      Secretar, 
     Gheorghe Cristea                                     Ilie Neacşu   
                      
 


