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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 octombrie 1997, între orele 9.00 - 15.30, având 

următoarea ordine de zi: 

  Sesizări în fond 

  1. Propunerea legislativă privind acordarea de credite cu dobândă parţial 

subvenţionată de la bugetul de stat, familiilor pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea sau 

repararea capitală a locuinţelor proprietate personală. 

  Avize 

  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 

privind transporturile. 

  3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 

privind regimul juridic al drumurilor. 

  4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvenului nr.42/1997 

privind navigaţia civilă. 

  5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 

privind Codul aerian. 

 

  Diverse 



  - Informare privind reorganizarea Regiei Apelor Române - prezentată de către 

domnul director general adj. -  Prof.dr.ing. Gheorghe Băran. 

 

  La punctul 1 de pe ordinea de zi Comisia a respins cu majoritate de voturi 

propunerea legislativă privind acordarea de credite familiilor pentru construirea, cumpărarea 

sau repararea locuinţelor proprietate personală. Acest vot s-a bazat pe aprecierea, că,  pe de o 

parte, creditele se pot acorda unor persoane şi nu unor familii, iar pe de altă parte, există o 

legislaţie în vigoare, precum şi un proiect de lege cu acelaşi subiect. 

 

  Trecându-se la analiza proiectelor de legi în vederea avizării lor, conform 

punctelor de pe ordinea de zi 2, 3, 4 şi 5, Comisia a avizat favorabil, cu majoritate de voturi 

proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului privind transporturile, aprobând cu 

unanimitate de voturi proiectele de legi pentru aprobarea ordonanţelor Guvernului privind: 

regimul juridic al drumurilor, navigaţia civilă şi Codul aerian. 

 

  Trecându-se la punctul 6 de pe ordinea de zi Comisia a ascultat informarea 

prezentată de conducerea Regiei Apele Române referitoare la principiile şi modalitaţile de 

reformare a regiei respective. 

 

  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei, au lipsit 3 deputaţi, după cum 

urmează: Akos Birtalan din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R., Bogdan Nicolae 

Niculescu-Duvăz din partea Grupului Parlamentar U.S.D. - P.D. şi Nicolae Noica din partea 

Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist,. 
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