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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10.12.1997. 
 Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Gheorghe Cristea preşedintele 
Comisiei şi domnul deputat Elek Barna vicepreşedinte al Comisiei. 
 La lucrări au participat 29 deputaţi, absentând motivat domnul deputat 
Petru Şteolea - Grupul Parlamentar al P.U.N.R., aflat în delegaţie externă. 
 Membrii Comisiei au adoptat în unanimitate 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” 
( avizare ). 
           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. 
 La punctul 1 al ordinei de zi „ 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” ( avizare ), Comisia a hotărât amânarea 
dezbaterilor. 
 Comisia a transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor adresa nr. 
2190/10.12.1997 prin care solicită sesizare în fond şi nu avizare, întrucât 
prevederile legislative din acest proiect sunt strâns legate de activitatea Comisiei 
noastre. 
  Dezbaterea şi avizarea 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. 



 Dezbaterile asupra acestui proiect de Lege vor continua în şedinţa din data 
de 17.12.1997. 
 
 

Preşedinte,                                               Secretar, 
                         Gheorghe Cristea                                        Ilie Neacşu 


