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  Domnul preşedinte Ion Cîrstoiu conduce lucrările şedinţei la care participă 25 de 
deputaţi, lipsind motivat 3 deputaţi. 
  Se prezintă următoarea ordine de zi:  
  Sesizare 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 - votul final al celor două comisii). 
  Avizări 
  2. Propunerea legislativă privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
pământului, pentru acţionarii din cadrul societăţilor comerciale agricole foste IAS şi similare 
acestora. 
  3. Propunerea legislativă pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului. 
  Diverse 
  4. Programul de lucru al Comisiei pentru perioada de vacanţă parlamentară. 

Ordinea de zi este votată în unanimitate. 
 
  Dl Preşedinte Ion Cîrstoiu anunţă, că la primul punct de pe ordinea de zi continuă 
lucrările celor două subcomisii, reprezentând Comisiile Camerei Deputaţilor sesizate în fond cu 
propunerea legislativă privind protecţia fondului piscicol. 
  In continuare, dl Preşedinte Ion Cîrstoiu deschide analiza propunerii legislative 
privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului pentru acţionarii din fostele IAS. 
Se hotărăşte continuarea discuţiilor în şedinţa următoare, pentru a putea ţine seama de unele 
observaţii şi amendamente, care urmează să fie prezentate. 
  Trecându-se la punctul 3 de pe ordinea de zi, dl Preşedinte Ion Cîrstoiu prezintă 
propunerea legislativă privind organizarea Referendumului. Incep discuţiile generale, care 
subliniază necesitatea acestei importante propuneri legislative, ţinând seama printre altele şi de 
problema reorganizării împărţirii teritorial-administrative a ţării. Discuţiile vor continua întrucât, 
unii deputaţi doresc să formuleze amendamente. 
  In continuare dl Preşedinte Ion Cîrstoiu solicită propuneri referitoare la programul de 
lucru din timpul vacanţei parlamentare din luna ianuarie 1998. 
  Pe baza unui vot unanim se stabileşte ca perioadă de lucru zilele de 12, 13, 14, 15 
ianuarie 1998, urmând să se trateze: Propunerea legislativă pentru sprijinirea tinerelor familii (cu 
care comisia este sesizată în fond), finalizarea rapoartelor referitoare la proiectul de Lege privind 
finanţele publice locale şi la protecţia fondului piscicol (cu care comisia este de asemenea sesizată 
în fond), precum şi propunerea legislativă pentru organizarea Referendumului (dacă lucrările nu vor 
fi finalizate în acest an). 
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