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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 9 aprilie anul 1997 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 9 aprilie a.c. între orele 9.oo - 16.oo, având următoarea ordine de zi. 
 
  AVIZARE 
 
  1. Propunere legislativă privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile 
(autor 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 (autori domnii deputaţi Adrian Tudor 
Moroianu-Geamăn şi Liviu Negoiţă). 
  3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele 
şi taxele locale (autor domnul deputat Adrian Tudor Moroianu-Geamăn). 
  4. Proiect de Lege privind acceptarea de către România a Codului Internaţional de management 
pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenire 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. 
  DIVERSE 
  5. Intâlnire de lucru cu reprezentanţii USAID şi BERD. 
 
  La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia a hotărât reluarea examinării propunerii legislative 
respective, cu invitarea autorului, pentru a furniza explicaţii suplimentare. 
  La punctul 2 şi 3 ale ordinii de zi Comisia a hotărât în unanimitate respingerea propunerilor 
legislative respective, avizându-le negativ. 
  In ceea ce priveşte punctul 4 al ordinii de zi, Comisia a avizat favorabil, în unanimitate, 
propunere legislativă privind acceptarea de către România a Codului Internaţional de Management pentru 
exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării - Codul ISM. 
  La ultimul punct de pe ordinea de zi a avut loc o întâlnire între birourile permanente ale 
Comisiilor pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; buget, finanţe şi bănci, 
precum şi juridică, de disciplină şi imunităţi, cu un grup de consultanţi de la USAID şi BERD, discutându-se 
aspecte legate de asistenţa oferită de organismele internaţionale respective în domeniul administraţiei publice 
locale. 
 
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei au absentat domnii deputaţi: Akos Birtalan din 
partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R., Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz din partea Grupului Parlamentar 
U.S.D. - P.D., Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist 
  Au mai lipsit de asemenea domnii deputaţi Radu Liviu Bara din partea Grupului parlamentar al 
P.D.S.R., aflat în deplasare oficială, precum  şi Kovacs Csaba Tiberiu din partea Grupului Parlamentar al 
U.D.M.R. şi Sturza Cornel Popovici din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist, aflaţi la un 
simpozion. 
 
 
 PREŞEDINTE, 
 
 
deputat  ION CÎRSTOIU     SECRETAR, 



 
 
      deputat SORIN IOAN MARINESCU 


