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  Domnul preşedinte Ion Cîrstoiu conduce lucrările şedinţei la care 
participă 20 de deputaţi, lipsind 7 deputaţi. 
  La şedinţă au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor (domnul Cojoc Marin, Director general adjunct al Direcţiei generale 
a bugetului de stat şi doamna Soviani Georgeta, Sef de serviciu la aceeaşi 
direcţie) şi un reprezentant al Departamentului pentru Administraţia Publică 
Locală (domnul Iancu Ion, director adjunct). 
  Domnul Preşedinte Ion Cîrstoiu prezintă următoarea ordine de zi:
  Sesizări în fond 

1. Proiectul de Lege privind finanţele publice locale. 
Avize 

  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. 
  3. Propunere legislativă privind responsabilitatea ministerială 

Ordinea de zi este acceptată în unanimitate. 
  Se începe dezbaterea de la punctul 1 “Proiectul de lege privind 
finanţele publice locale”. Se discută art.48. La alin.4 se adaugă alineatul c), care 
este votat cu majoritate de voturi, conform formulării din raport. Art.48 se 
votează favorabil în unanimitate. In continuare se votează favorabil în 
unanimitate art.49, 50 şi 51. 
  Domnii deputaţi Protopopescu Cornel, Fenoghen Sevastian, Trifu 
Romeo, Vataman Dorin, Oltean Ion şi Ion Cîrstoiu se duc la Comisia pentru 
agricultură pentru a discuta raportul comun privind Legea pisciculturii. 
  Dl.Deputat Mircea Mihai Munteanu preia conducerea lucrărilor. 
  Art.52 şi 53 se votează favorabil în unanimitate. 
  La art.54 se discută propunerea Federaţiei Municipiilor de a 
extinde - la paragraful 3 - termenul de 2 ani la 3 ani. Articolul se votează astfel 
modificat, în unanimitate. 
  Se trece la discutarea Capitolului VI “Dispoziţii tranzitorii şi 
finale”. 
  Art.55, 56, 57, 58, 59, 60 şi 61 se votează favorabil în unanimitate. 



 2

  La art.62 se analizează propunerea Federaţiei municipiilor de a se 
extinde termenul de 30 de zile la 40 de zile. Propunerea este respinsă. Se 
hotătăşte înlocuirea termenului de aprobare “cu intrarea în vigoare”. Această 
expresie se va aplica peste tot în cuprinsul legii. Articolul astfel modificat se 
votează favorabil în unanimitate. 
  Art.63, 64, 65 şi 66 se votează favorabil în unanimitate. 
  Se trece la discutarea anexelor. La anexa 1 se hotărăşte 
completarea listei unor termeni utilizaţi în lege conform termenilor folosiţi la 
art.1 alin.2. Se votează favorabil în unanimitate. 
  La Anexa 2 se hotărăşte ca dl. Cojoc să transmită mâine propuneri 
de detaliu la impozitul pe profit de la Capitolul II al anexei. Se votează 
favorabil această precizare. 
  La Anexa 3 se propune completarea capitolului II, la punctul 5.4 cu 
grădini zoologice şi baze sportive şi de agrement proprii”. 
  Se votează astfel modificată în unanimitate Anexa 3 şi apoi Legea 
în ansamblul său. 
  Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi privind rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1997. 
  Dl.A.Croitoru. Această rectificare trebuie corelată cu celelalte 
rectificări.  
  Ordonanţa de rectificare a bugetului se votează în unanimitate cu 
această observaţie. 
  Se continuă cu punctul 3 referitor la Legea privind 
responsabilitatea ministerială. 
  Dl.M.Cristea. Legea este bună. Să o avizăm favorabil.  
  Se avizează favorabil cu 2 voturi negative şi 2 abţineri. 
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