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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 noiembrie 1997 între 
orele 9.00 - 15.30, având următoarea ordine de zi:  
 
  Sesizări în fond  
  1. Propunerea legislativă pentru declararea ca municipiu a oraşului 
Târnăveni din judeţul Mureş. 
  2. Propunerea legislativă privind organizarea unor comune. 
  3. Propunerea legislativă privind protecţia fondului piscicol, a 
pescuitului şi pisciculturii. 
  4. Proiectul de Lege privind finanţele publice locale. 
 
  La punctul 1 de pe ordinea de zi referitor la declararea ca 
municipiu a oraşului Târnăveni, propunerea legislativă a fost adoptată în 
unanimitate. 
  In ceea ce priveşte punctul 2 privind organizarea unor comune, 
propunerea legislativă a fost respinsă cu o abţinere, considerându-se că 
problema va fi rezolvată în ansamblul său, odată cu elaborarea şi adoptarea 
Secţiunii IV “Reţeaua de localităţi” din cadrul Legii privind aprobarea Planului 
de Amenajarea a Teritoriului Naţional. 
  Analizându-se propunerea legislativă privind protecţia fondului 
piscicol, a pescuitului şi pisciculturii s-a parcurs propunerea legislativă 
respectivă, adoptându-se cu majoritate de voturi o variantă cu amendamente. 



Discuţiile vor continua cu reprezentanţii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor, în 
vederea elaborării unui raport comun al celor două comisii sesizate în fond. 
  La ultimul punct de pe ordinea de zi tratând proiectul de lege 
privind finanţele publice locale, discuţiile s-au purtat în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Finanţelor. După terminarea dezbaterilor generale 
s-a trecut la analiza proiectului de lege, analizându-se şi aprobându-se pe 
articole precum şi în ansamblul său Cap.1 “Dispoziţii generale”. 
      
   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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