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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ,           
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   
    ECOLOGIC  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţelor din 20 şi 21 mai 1997 

 
     
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 23 de deputaţi, domnul deputat Mircea Mihai Munteanu 
fiind în deplasare în străinătate şi 3 miniştri absenţi. 
  La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: domnul Marian Oproiu, director M.L.P.A.T., 
doamna Cătălina Pamfil, inspector de specialitate din M.L.P.A.T., domnul Mihai Vilag, şef pr. la Urbanproiect 
şi domnul Theodor Anastasiu, sef pr.I.C.I.M. 
  Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, Preşedintele Comisiei. 
  Conform ordinii de zi, Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea a II-a Apa. 
  In ziua de 20 mai 1997 au avut loc dezbateri generale privind Planul de Amenajare a 
Teritoriului Naţional, Secţiunea a II-a Apa. S-au expus punctele de vedere referitoare la acest proiect de lege atât 
ale iniţiatorului cât şi ale deputaţilor participanţi la discuţie. 
  In ziua de 21 mai 1997 a avut loc dezbaterea pe articole a proiectului de Lege privind 
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea a II-a Apa. 
  Titlul proiectului de lege s-a votat în unanimitate. 
  Art.1 s-a votat în unanimitate. 
  Art.2 s-a votat în unanimitate. 
  Art.3 alin.1 s-a votat în unainimitate. 
  La art.3 alin.2, domnul deputat Sturza a propus următorul amendament: să se completeze cu 
“..cu consultarea autorităţii de gospodărire a apelor din bazinul hidrografic”. 
  Acest amendament a fost respins cu 2 voturi pentru şi 21 voturi împotrivă. 
  Tot la art.3 alin.2, domnul deputat Mânea a propus să se înlocuiească “delimitarea terenurilor” 
cu “delimitarea amplasamentelor”. Acest amendament a fost respins cu 1 vot pentru şi 22 voturi împotrivă. 
  Art.3 în ansamblu a fost votat în unanimitate. 
  La art.4 domnul deputat Sturza propune în loc de “protecţia durabilă” “utilizare durabilă”. 
Acest amendament a fost respins cu 4 voturi pentru , 11 voturi împotrivă şi 8 abţineri. 
  Art.4 reformulat astfel: “asigurarea protecţiei resurselor de apă împotriva epuizării, poluării şi 
degradării lor printr-o utilizare durabilă”, s-a votat în unanimitate. 
  Art.5 s-a votat în unanimitate. 
  Art.6 s-a votat în unanimitate. 
  Art.7 în forma iniţiatorului s-a votat în unanimitate. 
  Art.8 Domnul deputat Sturza propune completarea în final “...după caz, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.107/1996, Legea Apelor, s-a respins şi s-a reformulat articolul astfel: “încalcarea de către 
persoane fizice sau juridice a măsurilor privind conservarea şi protejarea apei atrage răspunderea civilă, 
contravenţională sau penală potrivit legii” şi s-a votat cu 1 vot împotrivă şi 22 voturi pentru. 
  Textul proiectului de lege în ansamblu, fără anexe, a fost votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere. 
  La anexa 1 se propune introducerea celor 3 termeni: ape uzate menajere, pentru industrie şi 
industriale şi se votează în unanimitate. 
  Anexa 1, pct.1 se votează în unanimitate. 
  Anexa 1 în totalitate se votează în unanimitate. 
  Anexa 2 s-a votat în unanimitate. 
  Anexa nr.3 cu propunerile pe termen scurt, mediu şi lung ale lucrărilor mai importante privind 
aducţiunile de apă pentru îmbunătăţirea alimentării cu apă a localităţilor, precum şi lucrări hidroedilitare de 
reabilitare şi dezvoltare în municipii şi oraşe, a fost analizată parţial în legătură cu aceste lucrări, existând 
numeroase observaţii primite de la Consiliile judeţene. 
  Ca urmare, dezbaterile asupra propunerilor prezentate pentru fiecare judeţ în parte, cuprinse în 
anexa nr.3, vor fi continuate în viitoarea şedinţă a Comisiei. 
  Anexa 4 s-a votat în unanimitate. 
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  Anexa 5 s-a votat în unanimitate cu amendamente însuşite de iniţiatori. 
  Anexa 6 s-a votat în unanimitate. 
  Anexa 7 s-a votat în unanimitate. 
  Anexa 8 s-a votat în unanimitate. 
  In finalul şedinţei s-a discutat despre o invitaţie primită la Comisie din partea Senatului 
Poloniei la Varşovia pentru zilele 18 - 19 iunie la o conferinţă pe problema protecţiei munţilor Carpaţi şi a 
propus şi a hotărât participarea la această conferinţă a domnilor deputaţi: Burlacu Viorel şi Vataman Dorin, 
precum şi a unui expert pe probleme de mediu. 
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deputat ION CÎRSTOIU     SECRETAR, 
 
 
      deputat SORIN IOAN MARINESCU 
 
 


