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  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, fiind absenţi motivat 3 miniştri. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele 
Comisiei. 
  La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi de la Regia Autonomă Apele Române: 
dl.ing. Predescu Corneliu, director general; dl.prof.dr.ing. Băran Gheorghe, director general adjunct şi 
dl.dr.ing. Petru Serban, director tehnic. 
  Conform ordinii de zi, Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă 
privind acordarea de credite cu dobândă parţial subvenţionată de la bugetul de stat, familiilor pentru 
construirea, cumpărarea, reabilitatrea sau repararea capitală a locuinţelor proprietate personală, pe 
care a respins-o cu majoritate de voturi, fiind doar 1 singur vot împotriva respingerii. 
  Respingerea acestei propuneri legislative s-a datorat, pe de o parte faptului că 
creditele se pot acorda unor persoane şi nu unor familii, iar pe de altă parte, există o legislaţie în 
vigoare cât şi un proiect de lege cu acelaşi subiect. 
  Referitor la punctele 2, 3, 4 şi 5 de pe ordinea de zi, Comisia a analizat proiectele de 
lege pentru aprobarea ordonanţelor Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, nr.43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, nr.42/1997 privind navigaţia civilă şi nr.29/1997 privind Codul aerian, 
pe care le-a avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 
  La punctul 6 al ordinii de zi Comisia a fost informată de membrii conducerii Regiei 
Autonome Apele Române, despre principiile şi modalităţile de restructurare şi reorganizare a acestei 
regii. 
  La finalul şedinţei Comisia a discutat şi hotărât deplasarea la Conferinţa pe probleme 
de schimbări climatice, de la Bonn (16-17 oct.1997) a doamnei deputat Viorica Afrăsinei şi a 
domnului deputa Fenoghen Sevastian. 
  De asemenea Comisia a discutat invitaţia personală de  participare la o conferinţă 
internaţională care va avea loc în luna noiembrie 1997 la Toronto, Canada, a domnului deputat Cornel 
Sturza Popovici, luând notă de aceasta.  
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