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    PROCES VERBAL 

al şedinţei din ziua de 31 martie 1998 
 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit 5 
deputaţi, după cum urmează: Noica Nicolae, Matei Lucian Ion şi Sturza 
Popovici Cornel din din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi 
Civic Ecologist, Akos Birtalan din partea Grupului Parlamentar al 
U.D.M.R. şi Ionescu Anton din partea Grupului Parlamentar al Partidului 
Liberal. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion 
Cîrstoiu, preşedintele Comisiei. 
 
  La lucrările Comisiei au participat reprezentanţi ai 
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, respectiv 
dl.Borbely Laszlo - secretar de stat şi dl. Stănescu I. - Director general şi 
reprezentanţi ai Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 
respectiv dl. Kiss J. - secretar de stat şi dl.Stănescu I. - director general 
adjunct şi doamna Melania Manca - director general adjunct.  
 
  Pe ordinea de zi a figurat următoarea problemă: 
 
  Aviz 
  1. Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 1998. 
 
  Discuţiile referitoare la acest proiect de lege au început cu 
expunerea punctelor de vedere ale reprezentanţilor M.L.P.A.T. şi 
M.A.P.P.M. 
  Astfel, dl.Borbely Laszlo, secretar de stat din M.L.P.A.T a 
făcut câteva referiri  cu privire la bugetul pe anul 1998 alocat acestui 
minister şi ne-a relatat că din necesarul de 2400 miliarde pentru acest 
minister, s-a putut aloca doar 745 miliarde de lei, ceea ce înseamnă doar 
1/3 din ceea ce s-a cerut. La transferuri, anexa 6, M.L.P.A.T. a fost 
promotorul Hotărârii Guvernului nr.577 de pietruire şi asfaltare a satelor 
prin care au cerut suma de 300 miliarde lei. De asemeni dl.secretar de stat 
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Borbely L. a relatat Comisiei şi dorinţa ministerului de a avantaja 
judeţele defavorizate care apar şi în cartea verde, precum şi faptul că în 
Ordonanţa nr.19 pentru terminarea blocurilor începute s-a primit doar o 
treime din cât s-a solicitat. 
  Dl.deputat Vataman precizează faptul că judeţul Suceava 
este dezavantajat la Hotărârea Guvernului nr.577. 
  Dl.deputat Cristea solicită reprezentanţilor M.L.P.A.T 
lămuriri cu privire la defalcarea sumei de 798  miliarde din art.13 al legii. 
  Dl. Borbely Laszlo - secretar de stat la M.L.P.A.T., încearcă 
să explice domnilor deputaţi din ce se compune această sumă şi doreşte 
ca printr-un amendament suma de 170 miliarde să fie mărită până la 240 
miliarde. S-a pus apoi problema bugetului alocat pentru locuinţele 
cumpărate şi neterminate. 
  Reprezentanţii M.A.P.P.M. şi-au expus şi ei punctele de 
vedere cu privire la proiectul de lege şi şi-au exprimat dorinţa unui 
supliment de 125 miliarde lei pentru M.A.P.P.M., Departamentul Apelor 
şi Mediului şi 25 miliarde pentru Departamentul Pădurilor din acelaşi 
minister. 
  De asemenea reprezentanţii M.A.P.P.M. au solicitat şi 
mărirea numărului de personal din agenţiile de mediu din ţară. Dl.deputat 
Oltean Ion propune ca la anexa 3 (la total personal să se treacă 2565 
persoane). Doamna deputat Afrăsinei a susţinut că şi judeţul Botoşani să 
poată fi inclus la Ministerul Mediului pentru o nouă sursă de apă. 
  Dl.deputat Cristea propune ca la anexa 6 cap.3, cele 184 
miliarde să fie date judeţului Botoşani, Giurgiu, Vaslui, Tulcea şi 
Suceava (pentru rezolvarea drumului Cacica-Voloneţ) şi de a majora 
totalul volumului de transferuri pentru capitolul investiţii într-o proporţie 
pentru toate judeţele. 
  In urma dezbaterilor avute în Comisie pe marginea 
proiectului de Lege a bugetului de stat pe anul 1998, în Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi în Comisia pentru administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a Senatului s-a hotărât că avizul la acest proiect 
de lege să fie emis după primirea unui punct de vedere al noului Guvern 
asupra acestui proiect de lege şi să se trimită la Comisia pentru buget 
finanţe şi bănci observaţiile făcute în această şedinţă a Comisiei noastre. 
Deci, s-a votat amânarea întocmirii şi înaintării avizului la proiectul de 
lege respectiv, cu majoritate de voturi pentru, 4 voturi împotrivă 
(respectiv domnii deputaţi: Protopopescu Cornel, Mânea Radu, Vataman 
Dorin şi Munteanu Mircea Mihai) şi o abţinere: dna. Biriş Anamaria. 
  Domnul deputat Protopopescu susţine că nu trebuie dat la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci numai observaţii ci şi un aviz 
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pozitiv sau negativ asupra acestui proiect de lege, pentru că altfel 
contravin Regulamentului Camerei Deputaţilor şi al Comisiei. 
  Doamna deputat Afrăsinei V. susţine acelaşi punct de vedere 
cu al majorităţii Comisiei de a se solicita un punct de vedere al noului 
guvern pentru acest proiect de lege. 
  Dl.deputat Munteanu M.M. susţine că s-ar putea cere 
punctul de vedere al guvernului interimar, deci s-ar putea accepta această 
scurtă amânare pentru că mai pot veni soluţii din teritoriu. 
 
 
 
 PRESEDINTE, 
 
 

ION CÎRSTOIU          SECRETAR, 
 
 
       VASILE MICLĂUŞ 


