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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  
   ECOLOGIC  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei din ziua de 9 aprilie 1997 

 
 

  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 3 miniştri şi 3 deputaţi care au 
participat la simpozionul de la Băile Herculane din data de 8 - 10 aprilie 1997: domnul deputat Cornel Sturza 
Popovici şi domnul deputat Tibor Csaba Kovaci, precum şi domnul deputat Radu Liviu Bara aflându-se în 
deplasare în străinătate. 
 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele Comisiei. 
 
  Comisia a dezbătut conform ordinei de zi următoarel propuneri legislative spre avizare. 
 
  1. Propunere legislativă privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri 
imobile iniţiată de domnul deputat Andrei Ioan Chiliman. 
 
  Domnul deputat Marin Cristea doreşte să se adauge la titlu “exclusiv pentru spaţiile de locuit”. 
 
  Domnul deputat Ion Cîrstoiu susţine că trebuie să se completeze titlul cu “altele decât cele cu 
destinaţia de locuinţă”, iar în art.1 să se facă aceeaşi completare după cuvântul clădiri “altele decât cele cu 
destinaţia de locuinţă”. 
 
  S-a propus apoi rediscutarea acestei propuneri legislative în următoare şedinţă când va fi 
invitat şi iniţiatorul, domnul deputat Andrei Ioan Chiliman. 
 
  2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/1995 
privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din 
lucrări literare de artă şi ştiinţifice aprobată şi modificată prin Legea nr.125/1995 iniţiată de domnii deputaţi 
Adrian Tudor Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă. 
 
  In urma dezbaterii acestei propuneri legislative în Comisie s-a ajuns la concluzia că nu se 
justifică această propunere legislativă pentru că se aşteaptă de la Guvern Legea venitului anual impozabil. Deci 
s-a hotărât trimiterea acestei propuneri legislative iniţiatorilor pentru reformulare conform avizului legislativ. S-a 
supus la vot respingerea acestei propuneri legislative şi s-a votat în unanimitate. Deci se respinge aceasta 
propunere legislativă pentru că complică o ordonanţă în loc s-o înlocuiască cu o propunere legislativă bună. 
 
  3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele 
şi taxele locale iniţiată de domnul deputat Adrian Tudor Moroianu-Geamăn. 
 
  S-a propus respingerea acestei propuneri legislative ca fiind nedocumentată şi s-a votat în 
unanimitate. 
 
  4. Proiect de Lege privind acceptarea de către România a Codului Internaţional de 
management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul Internaţional de 
management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia A 
741 (18) din 4 noiembrie 1993 initiată de Guvern şi adoptată de Senat. Se avizează în unanimitate forma 
aprobată de Senat. 
 
  La sfârşitul şedinţei Comisia a avut o întâlnire de lucru cu o delegaţie de experţi americani din 
partea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională şi BERD care au prezentat proiectul Regional de Asistenţă 
pentru Locuinţe în Europa de Est cu tema “Credibilitatea financiară şi descentralizarea administraţiei publice 
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locale în România”. La această dezbatere au participat  şi preşedintele Comisiei de buget, finanţe şi banci, 
domnul deputat Dan Constantinescu şi preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, domnul deputat 
Popa Ioan Mihai. 
 
 
 
 
 
      PRESEDINTE, 
 
 
     deputat ION CÎRSTOIU     
 
 
      SECRETAR, 
 
 
    deputat SORIN IOAN MARINESCU 


