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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ,           
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   
    ECOLOGIC  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei din ziua de 28 mai 1997 

 
     
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 23 de deputaţi, domnul deputat Mircea Mihai Munteanu 
fiind în deplasare în străinătate şi 3 miniştri absenţi. 
  La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: doamna Cătălina Pamfil, inspector de specialitate 
din M.L.P.A.T. şi domnul Mihai Vilag, şef pr. la Urbanproiect. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, Preşedintele Comisiei. 
  Conform ordinii de zi, Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea a II-a Apa cu anexa nr.3 (continuarea dezbaterilor) şi 
spre avizare propunerea legislativă pentru protecţia animalelor vertebrate în domeniul experimentării şi al altor 
proceduri efectuate în scopuri ştiinţifice. 
  Dezbaterile privind Secţiunea a II-a Apa, a proiectului de lege privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional au continuat cu analiza Anexei III. A fost propusă trecerea celor 3 lucrări 
(Focşani, Adjud, Mărăşeşti) din judeţul Vrancea de la termen lung la termen scurt şi s-a votat în unanimitate. 
  Anexa III cu amendamente a fost votată cu 22 voturi pentru şi 1 abţinere, cuprinzând lucrări 
propuse de consiliile judeţene la Caraş-Severin - Alimentări cu apă, Anina şi Bozovici, la Botoşani - Alimentări 
cu apă, Săveni şi Municipiul Botoşani (pe termen scurt) şi localităţile Focşani, Adjud, Mărăşeşti şi un număr de 
28 de comune din judeţul Vrancea cu resurse reduse de apă ce necesită alimentări cu apă potabilă şi canalizare 
în sistem canalizat. 
  La punctul 2 al ordinii de zi, la dezbaterea propunerii legislative privind protecţia animalelor 
vertebrate în domeniul experimentării ştiinţifice, a participat şi iniţiatorul propunerii, dl.deputat Alexandru 
Ionescu care şi-a expus punctele de vedere referitoare la această propunere legislativă. 
  In urma dezbaterii acestei propuneri legislative şi considerând că aceasta este bine motivată şi 
principial acceptabilă, Comisia a hotărât retrimiterea acesteia iniţiatorului pentru modificări şi reformulare a 
acesteia. 
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deputat ION CÎRSTOIU     SECRETAR, 
 
 
      deputat SORIN IOAN MARINESCU 


