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    PROCES VERBAL 
     al şedinţei din ziua de 4 martie 1998 
 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit motivat 2 
membri: domnul deputat Akos Birtalan şi doamna deputat Viorica Afrăsinei.  
 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, 
preşedintele Comisiei 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
  Sesizări în fond 
  1. Proiectul de lege privind finanţele publice locale (continuarea 
discuţiilor). 
  Avizare 
  2. Proiectul de Lege privind regimul concesiunilor. 
  Diverse 
 
  3. Prezentarea activităţilor curente ale Ministerului Lucrărilor Publice 
şi Amenajării Teritoriului. 
  
  La discuţiile Comisiei au participat dl.Iancu Ion, expert guvernamental 
de la Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului şi dl.ministru Noica Nicolae de la Ministerul Lucrărilor Publice 
şi Amenajării Teritoriului. 
  
  La punctul 1 al ordinii de zi respectiv proiectul de lege privind 
finanţele publice locale, s-au rediscutat cu amendamente articolele 8 alin.3 şi 10 alin.3 
privind defalcarea prevederilor bugetare pe unităţile teritorial-administrative, precum 
şi a celor alocate judeţelor din bugetul statului. 
 
  Domnul deputat Trifu Romeo şi Olteanu Ioan au propus ca din 
impozitul pe salarii, 50% să fie virat la bugetul de stat, 30% la bugetul comunelor, 
oraşelor sau municipiilor unde se desfăşoară activitatea şi 20% la bugetul judeţului din 
care 10% să fie folosit numai pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor sau 
municipiilor cu venituri mici. 
  Propunerea a fost respinsă cu 14 voturi contra, 8 voturi pentru şi 4 
abţineri. 
 
  De asemenea a fost respinsă cu 15 voturi împotrivă, 8 voturi pentru şi 3 
abţineri propunerea prezentată comisiei în numele Federaţiei Municipiilor din 
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România, potrivit căreia din impozitul pe salarii ar fi trebuit ca la bugetele locale să 
fie virată o cotă de 60%,  5% la bugetul judeţean, iar restul de 35% la bugetul de stat. 
   
  Apoi s-a supus la vot amendamentul iniţial al Comisiei care a fost votat 
cu 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
 
  La art.10 alin.3, s-a aprobat propunerea făcută de dl.deputat Trifu 
Romeo şi Oltean Ioan cu 20 voturi pentru şi 6 abţineri, în sensul că din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, o cotă de până la 25% se alocă 
bugetului propriu al judeţului, iar restul se defalcă pe comune, oraşe şi municipii de 
către Consiliul judeţean prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa 
tehnică de specialitate ale direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului 
financiar de stat. 
 
  Art.16 se amână până la următoarea şedinţă când dl.ministru Noica va 
veni cu justificări privind reducerea plafoanelor valorii investiţiilor care intră în 
competenţa de aprobare a autorităţilor de administraţie publică locală. 
  
  La punctul 2 al ordinii de zi referitor la proiectul de lege privind 
regimul concesiunilor s-au purtat discuţii generale urmând ca la şedinţa viitoare să se 
prezinte amendamente concrete de către membrii Comisiei şi s-a hotărât să se emită 
aviz favorabil cu unele amendamente. 
 
  La ultimul punct al ordinii de zi, domnul ministru Noica Nicolae de la 
M.L.P.A.T. a prezentat o informare privind activitatea domeniului şi ministerului, pe 
care le coordonează, răspunzând de asemenea la întrebările formulate de membrii 
Comisiei. 
 
 
 p.PRESEDINTE, 
 
 
MIRCEA MIHAI MUNTEANU    SECRETAR, 
 
 
      SORIN IOAN MARINESCU 


