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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ         23 ianuarie 1998 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU        Nr.443/ XVIII/6            
                                 ECOLOGIC                                                                                                                
                                                                                                            
                                                         
                                            A V I Z 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.84/ 1997 

pentru modificarea şi completarea Legii 27 / 1994 privind impozitele şi taxele locale .  
                                                            
 Cu adresa nr. 406 din 22 ianuarie  1998, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.84 / 1997, pentru 
modificarea  şi completarea Legii nr. 27 / 1994 privind impozitele şi taxele locale. 
 
 În şedinţa din 23 ianuarie 1998, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat şi l-a avizat 
favorabil în forma prezentată. 
 
 In raport cu obiectul şi conţinutul său, acest proiect de lege se încadrează în categoria 
legilor ordinare . 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
                     PREŞEDINTE ,    
 
 
                     ION  CIRSTOIU                                            SECRETAR , 
 
 
                                                                                   SORIN  IOAN  MARINESCU 
           
     Redactat - expert parlamentar 
      arh. Cristea Victor 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ         30 decembrie 1997 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU    Nr.417/XVIII 

ECOLOGIC 
 
 

A V I  Z                                                                                             
                 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 
71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea  
şcolilor - , semnat la Washington la 2 octombrie 1997.                                                      

 
 
  Cu adresa nr.396 din 23 decembrie 1997, Comisia pentru administraţie publică 
amenajarea  teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării , 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/ 1997 
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor -, semnat la Washington la 
2 octombrie 1997.  
 
  În şedinţa din 30 decembrie 1997, Comisia pentru administraţie publică 
amenajarea  teritoriului  şi echilibru ecologic a examinat proiectul de Lege sus- menţionat şi  
l-a  avizat favorabil în forma adoptată de Senat.  
 
  In raport cu obiectul şi conţinutul său considerăm că legea supusă dezbaterii şi 
avizării are caracter de lege ordinară, conform prevederilor constituţionale.  
 
 
 

PREŞEDINTE,                                      
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IOAN   SORIN  MARINESCU 
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      arh. Cristea Victor 


