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  CAMERA DEPUTATILOR  
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  
   ECOLOGIC  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 7 mai 1997 

 
  La lucrările Comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 5 deputaţi. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele Comisiei. 
  Asistă 5 lucrători din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al Departamentului pentru 
Administraţie Publică Locală. 
 
  Comisia adoptă în unanimitate următoarea ordine de zi: 
  Diverse 
  1. Prezentarea de către  domnul Remus Opriş, Ministru delegat pe lângă Primul Ministru 
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi al Departamentului pentru Administraţie Publică 
Locală, a stadiului reformei administraţiei publice locale din România. 
  2. Reglementarea plecărilor în străinătate a membrilor Comisiei. 
 
  Domnul preşedinte Ion Cîrstoiu ridică în afara ordinii de zi problema stadiului proiectului 
privind pescuitul şi piscicultura. 
  Domnul deputat C.Protopopescu informează cu privire la activitatea subcomisiei numite 
pentru a analiza un nou proiect de lege privind pescuitul şi piscicultura. Doreşte să facă un protest. Mai avem 
dreptul de iniţiative? De ce se ignoră aceste iniţiative? 
  Domnul preşedinte Ion Cîrstoiu. Trebuie să ne coordonăm cu ministerele. 
  Domnul expert parlamentar V.Cristea. Toate propunerile legislative, care n-au fost înregistrate 
la Biroul Permanent, trebuie reluate şi înregistrate spre a putea fi luate acum în discuţie. 
  Domnul expert parlamentar D.Manoleli. Trebuie să ne punem de acord cu Guvernul privind 
iniţiativele acestuia, ca să nu ne suprapunem în acţiuni. 
  Domnul Preşedinte I.Cîrstoiu. Ministerul mediului nu ne-a informat asupra propunerilor 
legislative preconizate. Să se comunice domnului ministru Oltean aceasta. Acum intrăm în problema reformei 
administraţiei publice, chiar dacă dl.ministru Remus Opriş nu a venit. 
  Domnul Florin Matei din partea Guvernului. Tin locul directorului privind administraţia 
publică locală. Acţionăm pentru modificarea Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală. Am terminat 
propunerea respectivă. Contribuim la legea bugetului administraţiei publice locale şi a patrimoniului. Avem 140 
de modificări la legea nr.69/1991 care vor intra în şedinţa viitoare a Guvernului. 
  Domnul Dragoş Tănăsoiu din partea Guvernului a urmărit punerea de acord cu programul de 
reforme şi eliminarea neconcordanţelor. Am consultat organele locale. S-au evidenţiat două puncte de vedere: 
cel al administraţiei publice locale şi cel al administraţiei de stat. Este necesar să eliminăm blocajele, să 
eliminăm funcţia de viceprimar. Să urmărim îmbunătăţirea funcţionalităţii delegaţiilor permanente. 
  Doamna Mirela Drăgulin din partea Guvernului. Ne preocupăm şi de statutul funcţionarului 
public. 
  Domnul Nămoloşanu Gheorghe din partea Guvernului. Să vă anunţăm stadiul elaborării 
criteriilor privind trecerea unor unităţi administrative în categorii superioare. In perioada 1995 - 1996 au fost 
consultate organele locale şi s-au formulat propuneri. 
  Doamna deputat Anamaria Biriş. Să nu vă bateti joc de noi. Nu avem timp de pierdut. 
  Domnul deputat Ignat Stefan. De ce nu s-au prezentat nici măcar directorii din Secretariatul 
General al Guvernului şi al Departamentului. 
  Domnul Nămoloşanu Gheorghe. In cadrul Secţiunii a IV-a a PATN sunt stabilite criteriile de 
trecere a localităţilor în categorii superioare. 
  Domnul Florin Matei. Avem indicatoriiminimi necesari pentru ca o localitate să devină oraş 
sau municipiu. Se referă la număr de locuitori, densitate gradul de echipare a locuinţelor, gradul de dotare şi 
echipare comunală etc. 
  Domnul preşedinte I.Cîrstoiu. Dar avem condiţiile pentru ca satele să devină comune? 
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  Domnul Florin Matei. Există. 
  Domnul preşedinte I.Cîrstoiu. Dar cum staţi cu Legea patrimoniului? 
  Domnul Florin Matei. Legea patrimoniului ne vine de la Ministerul Justiţiei. Noi doar o 
avizăm. 
  Domnul deputat Vasile Cazacu. S-a elaborat împărţirea teritorial-administrativă? 
  Domnul Florin Matei. Nu. 
  Domnul Dorin Vătămanu. Pe ce bază legală s-au creat oficiile prefecturale? 
  Domnul Florin Matei. Există o Hotărâre a Guvernului anticonstituţională. Guvernul avea voie 
să facă asta. Aşteptăm mai întâi apariţia Legii nr.69 revizuită. 
  Domnul deputat Nicolae Leonăchescu. Să ni se trimită criteriile multiplicate spre informare. 
  Domnul secretar Sorin Ioan Marinescu. Care este stadiul promovării ratificării cartei 
administraţiei publice locale? Este nevoie de avizul Comisiei administrative a judeţului pentru a se ridica nivelul 
unei unităţi administrative? Pe ce bază există această prevedere? 
  Domnul Nămoloşanu Gheorghe. Am distribuit fişe la toate unităţile administrative. Comisia 
face numai o triere a propunerilor. De aici apare avizul său. 
   Vine domnul ministru Remus Opriş. 
  Domnul expert parlamentar D.Manoleli. Aveţi şi indicatori sintetici? De exemplu cel de PIB 
local? 
  Domnul Gh. Nămoloşanu. Da. 
  Domnul deputat Cornel Sturza Popovici. Am încercat să desfiinţez comisia administrativă a 
judeţului. Dv.ce poziţie aveţi? 
  Domnul Florin Matei. Prefectul conduce serviciile descentralizate ale organelor centrale. 
Menţinem prevederea. 
  Domnul Mircea Mihai Munteanu. Consiliul judeţean trebuie să aprobe trecerea într-o 
categorie superioară a localităţilor, în calitate de organ ales şi nu comisia administrativă. Noi credem că legea 
patrimoniului e  mai urgentă. Dv. vă concentraţi pe legea funcţionarului public şi a bugetelor locale. 
  Domnul preşedinte I.Cîrstoiu. Il rog pe domnul ministru Opriş să ne prezinte stadiul reformei. 
  Domnul ministru Remus Opriş. Avem un calendar legislativ de realizare a reformei din care 2 
puncte prevăzute pentru această legislatură. Mai întâi e vorba de modificarea Legii nr.69/1991 care trebuie 
amendată. Comunitatea Europeană ne cere să ne racordăm la Carta autonomiei locale, care a fost transmisă 
parlamentului. Pe linia parteneriatului am discutat deja cu reprezentanţii judeţelor, privind amendarea Legii 
nr.69/1991. Sper să o primiţi săptămâna viitoare. 
  Am aplicat principiile subsidiarităţii şi al solidarităţii locale. Am amplificat atribuţiile 
consiliilor judeţene. Se pot hotărî înfrăţiri şi colaborări transfrontaliere, întărindu-se autonomia. Vă transmit 
acum Carta verde  a politicii de dezvoltare regională a României. In continuare dl.ministru prezintă programul 
legislativ. Trebuie lămurită problema subprefectului. Cum avizează prefectul numirea unui şef de serviciu? 
Trebuie să rezolvăm  statutul funcţionarului public. Avem un proiect de lucru încă neadoptat de guvern. Dv. v-aţi 
referit şi la indicatorii privind trecerea unei localităţi într-o categorie superioară. MLPAT i-a stabilit, noi îi 
preluăm. Vă vom transmite aceşti indicatori. 
  In calitate de Secretar General vă informez, că guvernul a elaborat 25 de legi, 9 ordonanţe de 
urgenţă, 7 ordonanţe şi 302 hotărâri de guvern. 
  Referitor la reforma administraţiei centrale, va trebui să abordăm şi modul de retribuire a 
funcţionarului public. Trebuie să precizăm funcţionarea Consiliului economic şi social. Domnul deputat Mircea 
Mihai Munteanu  ne-a interpelat. Ii vom răspunde în scris. 
  Vom lucra un proiect de lege privind asociaţiile + o lege privind funcţionarea Guvernului 
României şi organizarea ministerelor. Se va introduce funcţia Secretarului General. Miniştrii să informeze pe 
verticala şi organele administraţiei publice locale. Să se modernizeze ministerele. Determinăm etica 
funcţionarului public. Sper să ne regăsim săptămâna viitoare cu dezbaterea Legii nr.69/1991. 
  Domnul deputat Kovacs Csaba. S-a avut în vedere transferul unor puteri către prefecţi? De ce 
a fost radiat primarul Iaşului din componenţa NGO privind autorităţile locale, respectiv federaţia municipiilor? 
  Domnul Remus Opriş. Ne-am concentrat pe legea bugetului şi legile legate de reforma 
economică. Acum ne vom concentra pe reforma administraţiei.. 
  Nu ştiu dacă domnul Simirad nu a fost informat dar a preferat să ignore informarea. El a avut o 
reacţie zgomotoasă. Vă voi transmite o notă privind sugestiile CE cu referire la componenţa delegaţiilor. Unii 
prefecţi au fost criticaţi pentru depăşirea atribuţiilor în relaţiile cu consiile locale. Descentralizarea trebuie să 
aibă o bază patrimonială şi bugetară. Anumite patrimonii ale regiilor vor trece în proprietatea consililor locale. 
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Există nemulţumiri privind plecările în străinătate ale primarilor şi consilierilor. Noi cerem ca ei să ne anunţe 
pentru a-i putea informa asupra problemelor de politică externă. Putem să-l refuzăm numai pe prefect dacă vrea 
să plece. 
  Domnul deputat Sorin Ioan Marinescu. Să nu se uite de legea referendumului. Să se elimine 
acel 20% care limitează posibilitatea consiliilor locale să emită împrumuturi. 
  Domnul deputat Cornel Sturza Popovici. Supără prima de asigurare pe tractoare, care este 
prea ridicată. Este de 500.000 lei. 
  Domnul ministru Remus Opriş. Există pericolul ca să crească şi mai mult această taxă, dacă o 
ridicăm. Taxarea pe vehicule pentru reconstruirea drumurilor poate se va recalcula pentru a introduce greutatea 
vehiculului. Dar trebuie să avem în vedere şi poluarea cauzată. 
  Domnul deputat Cornel Protopopescu. Ne-aţi dat criteriile. S-au strâns numeroase propuneri 
de trecere de localităţi în categorii superioare. Poate că ar trebui să stabiliţi care sunt localităţile propuse pe 
fiecare judeţ. 
  Domnul ministru Remus Opriş. Secţiunea a IV-a a PATN va răspunde la această solicitare. 
Vreau să vă pun o întrebare. Ce facem cu localităţile care nu îndeplinesc criteriile? 
  Domnul deputat C.Protopopescu. Să decadă din rang. Măcar din 4 în 4 ani să facem 
reevaluările înainte de alegerile locale. 
  Doamna deputat Anamaria Biriş. Să se studieze eficienţa trecerii din funcţie a Secretarului 
local în calitatea de Secretar al Consiliului judeţean. 
  Domnul ministru Remus Opriş. Depindem de Consiliul Legislativ pentru a discuta în Guvern 
reactualizarea Legii nr.69/1991. 
  Domnul Preşedinte I.Cîrstoiu. Mulţumim iniţiatorilor şi participanţilor la discuţii. (Invitaţii se 
retrag). Constat că domnul Remus Opriş este dispus să colaboreze. Dar domnul Lăpuşan, secretar de stat, nu a 
călcat pe la noi. 
  Continuăm cu problema plecărilor în străinătate. Toate plecările trebuie să se discute în plenul 
comisiei. 
  In perioada 20 - 22 mai a.c. va avea loc la Budapesta o conferinţă a comisiilor de mediu a 
parlamentelor din Europa Centrală şi de Est. 
  De asemenea a fost invitat un număr de deputaţi să participe la o reuniune de mediu de către 
organizaţia GLOBE în 5 - 6 iunie, în Olanda. La această reuniune s-au primit 10 invitaţii, participarea fiind 
plătită de organizatori. 
  Din 10 invitaţii se propun să plece 5 persoane, deoarece 5 au renunţat. Se propun următorii: 1. 
Afrăsinei Viorica; 2. Burlacu Viorel;3. Pop Viorel; 4. Protopopescu Cornel; 5. Sturza Popovici Cornel. 
  (Comisia este de acord cu propunerea). domnul Preşedinte I.Cîrstoiu. Propun să coordoneze 
evidenţa participărilor la deplasări în străinătate domnul expert parlamentar Alexandru Budişteanu. Comisia este 
de acord cu propunerea. 
  Domnul deputat Sturza Popovici Cornel. De ce s-au trimis 10 invitaţii? Poate doresc un om 
care să acţioneze, comparativ cu cei care au fost până acum. 
  Domnul vicepreşedinte M.Munteanu se autopropune pentru a merge la reuniunea din 
Ungaria. 
  Domnul Preşedinte I.Cîrstoiu. Cine va participa la Budapesta? 
  Domnul C.Protopopescu. Il sprijină pe domnul M.Munteanu. 
  Domnul Preşedinte I.Cîrstoiu. Comisia este de acord cu plecarea domnului Munteanu. 
  Domnul deputat C.Protopopescu. Propun să plece şi un expert.. (Comisia acceptă 
propunerea). 
 In general să trimitem scrisori la MAE pentru sprijinirea delegaţiilor noastre. 
  Domnul preşedinte I.Cîrstoiu. In general participarea experţilor este determinată de 
importanţa deplasării. 
   
  Domnul preşedinte I.Cîrstoiu. Să discutăm problema legii pisciculturii. 
  Domnul deputat S.I.Marinescu. Să se organizeze o deplasare de documentare în Deltă la 
Tulcea, plus două zile la Constanţa. 
  Domnul Preşedinte I.Cîrstoiu. Să existe o deplasare şi în toamnă în Deltă. 
  Domnul C.Protopopescu. Se poate organiza o deplasare în cadrul vacanţei parlamentare. 
  Domnul preşedinte I.Cîrstoiu. Va fi o participare globală a Comisiei, cu însoţitori. 
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 PRESEDINTE, 
 
deputat ION CÎRSTOIU     SECRETAR, 
 
     deputat SORIN IOAN MARINESCU 


