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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 3 septembrie 1997 între orele 8.30 - 16.30 având următoarea ordine de zi: 
   Sesizări în fond 
  1. Proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a oraşului Calafat. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/1997 privind competenţa 
stabilirii de către autorităţile administraţiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi 
a consumului lunar de carburanţi. 
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.118 din 25 octombrie 
1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice. 
  4. Propunerea legislativă pentru reînfiinţarea în judeţul Constanţa a comunelor Costineşti şi 
Horia. 
  5. Propunerea legislativă privind declararea comunei Baia de Arieş oraş. 
  6. Proiect de Lege pentru aprobare Ordonanţei de urgenţă nr.40/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii locuinţei nr.114/1996 
  Avize 
  7. Propunerea legislativă privind protecţia fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii. 
  8. Proiect de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele materiale naţionale. 
  9. Proiect 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. 
  10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor. 
  11. Propunerea legislativă pentru anularea Legii nr.112/1995 şi restituirea unor imobile cu 
destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 
  Urmare discuţiilor purtate comisia a hotărât să supună Plenului Camerei Deputaţilor 
pentru dezbatere şi adoptare proiectele de legi de la punctele 1, 2 şi 5 prevăzute la ordinea de zi. 
  In legătură cu propunerea legislativă pentru reînfiinţarea în judeţele Constanţa a 
comunelor Costineşti şi Horia s-a hotărât ca aceasta să rămână în evidenţa comisiei până la primirea 
proiectului de Lege privind reorganizarea administrativ-teritorială, aflat în curs de definitivare la 
Guvern, proiectul acestui act normativ cuprinzând şi propunerea de reînfiinţare a comunelor 
Costineşti şi Horia din judeţul Constanţa. 
  Dezbaterile asupra propunerii legislative privind protecţia fondului piscicol, a 
pescuitului şi pisciculturii au fost amânate, întrcât prevederile acestui proiect de act normativ trebuie 
să fie corelate cu proiectul de lege iniţiat de Guvern şi aflat în curs de finalizare. 
  De asemenea au fost amânate dezbaterile asupra proiectului 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, întrucât s-a considerat necesară 
analizarea cu mai mare atenţie a modificărilor propuse prin această ordonanţă. 
  Au fost avizate favorabil proiectele de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 



Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele materiale 
naţionale, şi respectiv aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor. 
  In legătură cu punctul 8 din ordinea de zi, după discuţiile generale asupra proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
locuinţei nr.114/1996 şi dezbaterile pe articole, a rezultat că prevederile punctelor 7 şi 8  din 
Ordonanţă privind modificarea art.17 şi respectiv 20 din Legea nr.114/1996, necesită o analiză 
aprofundată a consecinţelor în plan economic şi social şi ca urmare dezbaterile au fost amânate pentru 
a putea participa la lucrările comisiei şi reprezentanţii Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării 
teritoriului în vederea susţinerii proiectului de act normativ. 
  Din numărul total de 26 de membri ai Comisiei au absentat 5 domni deputaţi, după 
cum urmează: Akos Birtalan din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R., Bogdan Nicolae 
Niculescu-Duvăz din partea Grupului Parlamentar U.S.D. - P.D. şi Nicolae Noica din partea Grupului 
Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist. Au lipsit de asemenea: domnul deputat Radu Liviu Bara 
din partea Grupului Parlamentar al P.D.S.R., aflându-se în deplasare în străinătate şi domnul deputat 
Mircea Mihai Munteanu din partea Gurpului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist, aflându-se 
de asemenea în deplasare în străinătate. 
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