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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 Ministerul Finanţelor 

dl.dir.gen.adj. Marin Cojoc şi doamna Soviani Georgeta şef serviciu, precum şi domnul 

Andrei Svoronos, guvernatorul Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării. 

  Conform ordinii de zi, Comisia a fost sesizată în fond cu: 

  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 al ordinii de zi respectiv propunerea legislativă privind 

declararea ca municipiu a oraşului Târnăveni, Comisia a   analizat-o şi a avizat-o 

favorabil cu unanimitate de voturi. 

  La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a analizat propunerea legislativă 

privind organizarea unor comune şi a avizat-o negativ, având în vedere că această 

problemă se va rezolva o dată cu adoptarea Secţiunii a IV-a din cadrul Planului de 

Amenajare a Teritoriului Naţional. 
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  La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia a dezbătut şi a aprobat cu 

unanimitate de voturi raportul comisiei noastre la propunerea legislativă privind 

protecţia fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii iniţiată de un grup de deputaţi 

din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

  La dezbaterea capitolului Sancţiuni din această propunere legislativă s-a 

ţinut cont de punctele de vedere ale guvernatorului Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării. Ulterior va avea loc o mediere între punctele de vedere divergente asupra 

acestei propuneri legislative ale celor două comisii implicate: Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

  La punctul 4 al ordinii de zi Comisia a început dezbaterea articol cu 

articol a proiectului de lege privind finanţele publice locale. 

  Titlul s-a aprobat în unanimitate. 

  Capitolul I - Dispoziţii generale se aprobă în unanimitate. 

  La art.1 alin.4 finalul textului va avea următoarea formulare: “sunt 

supuse controlului Curţii de Conturi potrivit legii”. Art.1 se votează în unanimitate. 

  La art.2 cu următoarea formulare “Răspunderea autorităţilor 

administraţiei publice locale în domeniul descentralizării unor cheltuieli publice sau 

instituirea de cheltuieli noi se pot stabili numai potrivit legii şi cu asigurarea 

mijloacelor financiare necesare realizării răspunderilor respective” se votează cu 

majoritate de voturi şi 2 abţineri. 

  La art.4 alin.1 sintagma “în ceea ce priveşte” se înlocuieşte cu sintagma 

“în gestiunea”. La lit.a) rămâne acelaşi text. La lit.b) se renunţă la final la sintagma “în 

condiţiile legii” şi se votează în unanimitate; lit.c) se reformulează astfel “urmărirea 

executării bugetelor locale şi rectificarea acestora pe parcursul anului bugetar în 

condiţiile de echilibru bugetar” se votează în uninimitate. Lit.d) va avea următorul 

cuprins: “stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale”. Se 

votează cu majoritate de voturi şi 1 vot împotrivă. Lit.e) se votează în unanimitate 

textul rămânând neschimbat. Lit.f) se votează în unanimitate. Lit.g) eliminarea 

întregului alineat, se votează în unanimitate. Lit.h) se votează cu majoritate de voturi, 1 
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vot împotrivă şi 1 abţinere. Lit.i) prima parte a textului va avea următoarea redactare 

“elaborarea, aprobarea, revizuirea şi urmărirea realizării planurilor …” se votează în 

unanimitate. 

  Art.4 în întregime se votează în unanimitate. 

  Art.5 alin.1 se votează cu majoritate de voturi şi 1 abţinere 

  Art.5 alin.2 lit.a) reformularea “bugetele locale, de către consiliile locale, 

consiliile sectoarelor Municipiului Bucureşti, consiliul general al municipiului 

Bucureşti şi consiliile locale judeţene, după caz” s-a votat în unanimitate. 

  Art.5 alin.2 lit.b) şi lit.c) se votează în unanimitate. 

  Art.5 alin.3 se votează în unanimitate. 

  Art.5 alin.4 cuvântul “proiecţie” se înlocuieşte cu “estimare”, iar 

sintagma “pe următorii trei ani” se înlocuieşte cu “pe anul următor”, se votează cu 

majoritate de voturi şi 1 abţinere. 

  Art.6 se votează în unanimitate. 

  Art.7 se votează în unanimitate. 

  Dezbaterile s-au oprit la capitolul 2 al acestui proiect de lege, care va 

continua săptămâna viitoare. 
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