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  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 22 de deputaţi, fiind absenţi motivat 3 miniştri şi domnii 
deputaţi Burlacu Viorel şi Vataman Dorin.  
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, Preşedintele Comisiei. 
  Conform ordinii de zi, Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă privind 
reînfiinţarea comunelor Costineşti şi  Horia din judeţul Constaţa, iniţiativa domnului deputat Sorin Ioan 
Marinescu . 
  In urma discuţiilor purtate anterior s-a stabilit ca propunerea legislativă menţionată să rămână 
în evidenţa comisiei până la primirea proiectului de Lege privind organizarea administrativ-teritorială, aflat în 
curs de definitivare la Guvern, proiectul acestui act normativ cuprinzând şi propunerea de reînfiinţare a 
comunelor Costineşti şi Horia din judeţul Constanţa. 
  La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv avizarea propunerii legislative privind monumentele 
istorice, după discuţiile generale asupra propunerii legislative privind monumentele istorice, s-a stabilit ca să se 
continue dezbaterile numai dupa obţinerea punctelor de vedere ale ministerelor interesate, respectiv ale 
Ministerului Culturii si Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. 
  De asemenea s-a discutat şi s-au făcut propuneri pentru participarea unor membri ai Comisiei la 
unele acţiuni parlamentere externe. 
  1. Participarea la Conferinţa de la Stockholm din 4 - 5 septembrie 1997 organizată de GLOBE 
Europe Network a domnilor deputati: Pop Viorel, Sturza Popovici Cornel si Protopopescu Cornel. 
  2. Pentru schimbul de experienţă cu parlamentul ungar au fost nominalizati următorii domni 
deputaţi: Ion Cîrstoiu, Anamaria Biriş, Tiberiu Kovacs, Viorel Pop, Stefan Ignat. 
  De asemenea s-a stabilit modalitatea de participare a membrilor Comisiei la Forumul 
organizatiilor de mediu din România care va avea loc in perioada 26 - 29 iunie 1997 la Bucureşti. 
  Referitor la cursul de specializare al experţilor în S.U.A. a fost desemnată doamna Iulia 
Toader, expert parlamentar la această Comisie să participe la acest curs. 
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