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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-
a desfăşurat lucrările în ziua de 1 octombrie 1997, între orele 9.00 - 16.00, având următoarea ordine 
de zi: 
 
  Sesizări în fond 
  1. 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. 
   
  Avize 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1997 privind 
apărarea împotriva incendiilor. 
  3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/1997 privind 
transporturile rutiere. 
 
  Diverse 
  - Informare privind strategia pe termen scurt, mediu şi lung a Ministerului Lucrărilor 
Publice şi Amenajării Teritoriului în domeniul realizării locuinţelor şi reducerii riscului seismic al 
construcţiilor existente, prezentată de domnul Secretar de Stat - Laszlo Borbely. 
. 
  Discutarea primului punct de pe ordinea de zi a avut loc cu participarea 
reprezentanţilor conducerii Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. In urma 
analizei proiectului de Lege privind aprobarea ordonanţei Guvernului, referitoare la punerea în 
siguranţă a fondului construit existent, comisia a aprobat cu majoritate de voturi, formulând 
amendamente, proiectul de lege în cauză. 
   
  In ceea ce priveşte punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi, respectiv avizarea proiectelor 
de lege privind ordonanţele Guvernului, referitoare la Apărarea împotriva incendiilor şi cea privind 
transporturile rutiere, în urma analizei efectuate, Comisia a avizat favorabil, cu majoritate de voturi, 
cele două proiecte de legi supuse discuţiei. 
 
  La capitolul Diverse, domnul Secretar de Stat Laszlo Borbely a prezentat elementele 
principale ale Strategiei Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, privind situaţia 



fondului construit existent, precum şi măsurile preconizate, în vederea satisfacerii cererii de locuinţe 
din ţara noastră printr-un program de construcţii, eşalonat până în anul 2010. 
 
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei, au lipsit 6 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., Nicolae Noica din partea Grupului 
Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist, precum şi: Adrian Mircea Croitoru şi Petru Godja din 
partea Grupului Parlamentar al P.D.S.R. şi Stefan Ignat fără apartenenţă la un grup parlamentar, care 
se găsesc într-o deplasare oficială în străinătate. 
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