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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ,           
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   
    ECOLOGIC  
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei din ziua de 17 septembrie 1997 

     
 
  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, fiind absenţi motivat 3 miniştri 
şi 3 deputaţi: Cornel Sturza Popovici, Mircea Mihai Munteanu şi Marin Cristea care s-au aflat în 
deplasare oficială în străinătate. 
  La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi dl.Viorel Raicu, Secretar de Stat în 
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, doamna Liliana Mâra, director general la 
Departamentul Apelor din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, domnul director de la 
Departamentul Păduri din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, domnul Andrei 
Svoronos, guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, doamna Cristina Eşanu, secretar general 
în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, domnul Dinulescu Nicolae, preşedintele Organizatiei 
patronale “Rompescaria” şi domnul Anghelescu Niculae, director la Direcţia pescuit, piscicultură, 
inspecţia piscicolă din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, Preşedintele 
Comisiei. 
  Comisia a avut următoarea ordine de zi: 
 
  Sesizări în fond 
  1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.67/1997 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranţă a fondului 
construit existent. 
  3. Propunere legislativă privind protecţia fondului piscicol, a pescuitului şi 
pisciculturii. 
  4. Propunere legislativă pentru reînfiinţarea în judeţul Constanţa a comunelor 
Costineşti şi Horia. 
 
  Avize 
  5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 privind 
rectificarea  bugetului de stat pe anul 1997. 
  6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.61/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările 
ulterioare. 
 
  La punctul 1 al ordinii de zi, în urma discutării proiectului de Lege pentru ratificarea 
Cartei Europene a Autonomiei Locale, Comisia a adoptat acest proiect de lege, în unanimitate, cu 
următoarele modificări: 
  - la art.4 alin.4 si 5 să se adauge şi cuvântul “judeţean”, acesta fiind un specific al 
unităţilor administrative din ţara noastră. 
  La punctul 2 al ordinii de zi ţinând seama de complexitatea problemelor, referitoare la 
punerea în siguranţă a fondului construit existent, Comisia a hotărât reluarea analizei în următoarea 
şedinţă a Comisiei. 
  La punctul 3 al ordinii de zi prinvind discutarea în fond a propunerii legislative 
privind protecţia fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii, analiza s-a făcut împreună cu 
membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, cu participarea reprezentanţilor de la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 
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Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, Organizaţia patronală a pescarilor, precum şi a guvernatorului 
Deltei Dunării.  
  S-au discutat aspecte generale ale acestei propuneri legislative si s-a stabilit formarea 
a 2 subcomisii din partea celor 2 comisii , care în termen de 2 săptămâni vor analiza variantele 
prezentate de cele 2 comisii, urmând ca în termen de trei săptămâni analiza să fie reluată în plenul 
comisiilor reunite. 
  La punctul 4 al ordinii de zi, referitor la reînfiinţarea în judeţul Constanţa a 
comunelor Costineşti şi Horia, comisia a respins propunerea legislativă respectivă, urmând ca 
problema să fie abordată şi rezolvată în cadrul Secţiunii IV - Aşezări omeneşti, a Legii privind Planul 
de Amenajare a Teritoriului Naţional. 
  La punctul 5 al ordinii de zi, în urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, Comisia a 
hotărât reluarea analizei în cadrul şedinţei următoare a comisiei. Până atunci deputatii urmează să 
analizeze anexele la Bugetul de Stat, conţinând investiţiile preconizate pe judeţe. 
  La ultimul punct al ordinii de zi, Comisia a avizat favorabil proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 
privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTE,    SECRETAR, 
 
 
deputat ION CÎRSTOIU  deputat SORIN IOAN MARINESCU 
 
 


