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  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi, fiind absenţi motivat 3 miniştri şi domnul 
deputat Cornel Sturza Popovici care se află într-o deplasare oficială în străinătate. 
  La lucrările Comisiei participă ca invitaţi dl.Laszlo Borbely, secretar de stat la Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi dl.ing.Stamatiade Cristian, director la Direcţia de programe 
pentru atenuarea efectelor seismelor şi alunecărilor de teren din M.L.P.A.T. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, Preşedintele Comisiei. 
  Conform ordinii de zi, la punctul 1 Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996. 
Comisia a examinat acest proiect de lege şi a hotărât cu majoritate de voturi admiterea sa cu următoarele 
modificări: 
  - art.20 se modifică astfel: se înlocuieşte “30% depozit” cu “10% depozit”. 
  - la art.63 se face o modificare similară ca la art.5. 
  - la art.69 alin.1 se modifică “în termen de 12 luni” cu “în termen de 24 de luni”. 
  - la anexa 2 este propus de către dl.secretar de stat Laszlo Borbely un nou articol, art.21 cu 
următorul text: 
  “Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice şi asociaţiile de proprietari precum şi 
persoanele juridice ce au în administraţie construcţii care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni 
seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice din trecut, vor acţiona pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existente, potrivit prevederilor legale”. 
  La punctul 2 al ordinii de zi Comisia a fost sesizată în fond cu 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 şi s-a hotărât amânarea dezbaterii pentru a 
permite analizarea în continuare a proiectului de lege respectiv şi formularea unor amendamente de către membrii 
Comisiei. 
  Referitor la punctul 3 al ordinii de zi, respectiv proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei 
Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 cu care Comisia a fost sesizată în 
fond s-a hotărât ca examinarea să fie reluată, atunci când se va obţine şi punctul de vedere al Departamentului 
pentru administraţie publică locală din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 
  Trecându-se la examinarea proiectului de lege pentru care comisia a fost solicitată să emită 
avize, s-a început analiza, conform punctului 4 al ordinii de zi, a 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.  
  După examinarea şi adoptarea cu modificări a unui număr de 28 articole analiza va fi reluată în 
următoarea şedinţă a Comisiei. 
  Referitor la punctul 5 al ordinii de zi Comisia a examinat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural şi a hotărât 
avizarea favorabilă a acestuia şi a propus să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
  - la art.1, rândul 3 să se elimine cuvântul “unic”, propunerea de amendament fiind motivată de 
faptul că exercitarea numai a activităţii de asigurare de servicii turistice nu poate fi susţinută cu eficienţă. 
  - la art.2, lit.a se propune a fi reformulată astfel: “a) Consiliile locale pun la dispoziţie cu 
prioritate, din terenurile disponibile în formele şi condiţiile prevăzute de lege, suprafeţe de teren necesare 
construirii, dezvoltării şi exploatării de pensiuni turistice şi agroturistice.” 
  Tot la art.2 lit.c se propune a fi reformulată astfel: “c) asistenţă tehnică de specialitate sub toate 
formele din partea ministerului turismului”. Propunerea de amendament este motivată de faptul că nu poate fi 
prevăzută prin lege obligativitatea acordării de asistenţă tehnică de către asociaţiile profesionale. 
  La punctul 6 al ordinii de zi Comisia a examinat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.68/1997 aprobata prin Legea 
nr.41/1995 şi a hotărât să-l avizeze favorabil şi a propus să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 



  - la punctul 2 lit.e se propune următorul text: “e) dotări interioare inclusiv cele de prezentare a 
patrimoniului”. 
  De asemenea pentru ultimul alineat de la punctul 2 comisia propune reformularea astfel: 
“Pentru monumentele istorice aflate în proprietatea sau în folosinţa unor persoane fizice sau juridice, altele decât 
instituţiile publice, finanţarea lucrărilor prevăzute la alin.1 şi 2 se poate efectua şi din sume alocate de la bugetul 
de stat potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
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