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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din data de 03.12.1997 

 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 03.12.1997. 
 Şedinţa a  fost condusă de domnul deputat Gheorghe Cristea - Grupul Parlamentar al 
P.N.Ţ. - C.D. 
 La şedinţă au fost prezenţi 28 deputaţi, absentând motivat ( delegaţie externă ) 
domnul deputat Valeriu Tabără, Grupul Parlamentar al P.U.N.R. şi domnul deputat Osman 
Febdi, Grupul Parlamentar al Minorităţilor. 
 Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.77/1997. (avizare) 

2.  Audierea candidatului Sorin Frunzăverde, propus pentru funcţia de Ministrul 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  

 La punctul 1 „ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului pe anul 1997 ”, 
Comisia a votat în unanimitate avizarea favorabilă a proiectului de Lege mai sus menţionat. 
 În finalul lucrărilor Comisiei s-a hotărât ca reluarea dezbaterilor asupra proiectului 
de Lege privind protecţia fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii să aibă loc intr-o 
şedinţă comună a Comisiei noastre şi a Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic în ziua de 10.12.1997.    
 Audierea a avut loc într-o şedinţă comună a Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice din  Camera Deputaţilor şi a Comisiei pentru 
sănătate, ecologie şi sport, Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi silvicultură 
din Senat. 
 Comisiile din cele două Camere participante la audiere au avizat favorabil cu 
majoritate de voturi candidatura domnului Sorin Frunzăverde. 
 
 
 
         Preşedinte,                                               Secretar, 
            Gheorghe Cristea                                          Ilie Neacşu 
    

 
 
  


