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    PROCES VERBAL 

al şedinţei din ziua de 11 martie 1998 
 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei a lipsit motivat domnul 
deputat Akos Birtalan.  
 
  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 locale (continuarea 
discuţiilor).      
  
  La discuţiile Comisiei au participat dl.ministru Noica Nicolae şi 
dl.director I.Neagu de la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. 
  
  La punctul 1 al ordinii de zi au continuat discuţiile la proiectul de lege 
privind finanţele publice locale Referitor la art.16. Dl.ministru Nicolae Noica de la 
M.L.P.A.T. susţine propunerea de reducere a plafoanelor de la art.16 alin.6. De 
asemenea solicită ca alături de acordul Ministerului Finanţelor să fie dat şi acordul 
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. 
  La art.16 alin.6 se propune introducerea următoarei formulări: “se 
aprobă cu acordul comun al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 
şi Ministerului Finanţelor”, care se votează în unanimitate.  
  Dl.Director I.Neagu precizează că în prezent se aplică plafoanele 
maxime prevăzute în anexa 18 la Legea bugetului pe anul 1997 şi anume:  
  - 2 miliarde pentru comună; 
  - 4 miliarde pentru oraş; 
  - 12 miliarde pentru municipiu; 
  - 16 miliarde pentru judeţ. 
  Documentaţiile a căror valoare se încadrează în aceste limite nu trec 
prin Comisia interministerială de avizare a lucrărilor de investiţii din M.L.P.A.T. 
  S-a supus la vot varianta Guvernului ca a fost respinsă cu 17 voturi 
pentru, 7 voturi împotrivă şi 3 abţineri şi varianta comisiei care a fost votată favorabil 
cu 19 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 
  La punctul 2 al ordinii de zi respectiv proiectul de Lege privind regimul 
concesiunilor s-a propus şi s-a aprobat ca durata concesiunii să fie ridicată de la 50 de 
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ani la 99 de ani, iar la art.2 lit.e să se adauge sintagma “şi infrastructura 
telecomunicaţiilor”, ambele propuneri fiind votate cu unanimitate de voturi. 
  De asemenea s-a aprobat ca domnii experţi să redacteze avizul făcând 
şi alte amendamente de ordin redacţional-juridic, amendamente care au fost discutate 
şi însuşite de comisie. 
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