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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 5 noiembrie 1997 între orele 9.00 - 15.30, având următoarea ordine de zi: 
  Sesizare în fond 
  1. Proiectul de Lege privind protecţia fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii. 
  4. Propunere legislativă pentru declararea comunei Geoagiu ca oraş. 
   
  Avizare: 
  2. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea 
judecătorească. 
  3. Propunere legislativă privind regimul concesiunilor. 
 
  Referitor la primul punct al ordinii de zi, Comisia a hotărât ca raportul fiecărei comisii luată 
separat împreună cu raportul de apropiere a celor 2 puncte de vedere divergente vor fi supuse plenului Comisiei 
noastre pentru luare la cunoştinţă şi apoi plenului celor două comisii: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic si Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. 
   
  In ceea ce priveşte punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi, respectiv avizarea proiectului de Lege 
privind modificarea şi completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească şi a propunerii legislative 
privind regimul concesiunilor, Comisia le-a avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
   
  La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia a discutat propunerea legislativă pentru declararea comunei 
Geoagiu ca oraş cu care a fost sesizată în fond şi şi-a dat acordul de principiu, urmând ca definitivarea raportului să 
se facă după primirea avizelor de la celelalte comisii interesate. 
 
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei au lipsit 8 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 domnii deputaţi: Ion Cîrstoiu din partea Grupului Parlamentar al U.S.D - P.D., Radu Liviu Bara şi Traian Sabău 
din partea Grupului Parlamentar al P.D.S.R. şi Protopopescu Cornel şi Munteanu Mircea Mihai din partea Grupului 
Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist, care s-au aflat într-o deplasare oficială în străinătate. 
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