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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din zilele de 20 şi 21 mai 1997 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-
a desfăşurat lucrările în ziua de 20 mai între orele 12.30 - 15.30 şi în ziua de 21 mai între orele 8.30 - 
15.45, având următoarea ordine de zi: 
  Sesizare în fond: 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 
- Secţiunea a II-a Apa. 
  In cele două şedinţe de lucru au fost analizate şi însuşite toate articolele proiectului 
de lege, aducându-se unele amendamente la articolele 3, 4, 7 şi 8. De asemenea au fost dezbătute şi 
însuşite prevederile anexelor 1,2 şi 4 - 8 care fac parte integrantă din lege. 
  Anexa nr.3 cu propunerile pe termen scurt, mediu şi lung ale lucrărilor mai 
importante privind aducţiunile de apă pentru îmbunătăţirea alimentării cu apă a localităţilor, precum 
şi lucrări hidroedilitare de reabilitare şi dezvoltare în municipii şi oraşe, a fost analizată parţial în 
legătură cu aceste lucrări, existând numeroase observaţii primite de la Consiliile judeţene. 
  Ca urmare, dezbaterile asupra propunerilor prezentate pentru fiecare judeţ în parte, 
cuprinse în anexa nr.3, vor fi continuate în viitoarea şedinţă a Comisiei. 
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei au absentat 3 domni 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., Nicolae Noica din partea Grupului 
Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist, în ziua de 20 mai 1997, iar în ziua de 21 mai 4 domni 
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., Mircea Mihai Munteanu şi 
Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist.  
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deputat  ION CÎRSTOIU     SECRETAR, 
 
      deputat SORIN IOAN MARINESCU 


