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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ,           
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   
    ECOLOGIC  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei din ziua de 4 iunie 1997 

 
     
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 24 de deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: 
Nicolae Noica -  ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Bogdan Niculescu-Duvăz - 
ministru pentru relaţiile cu parlamentul şi Akos Birtalan ministrul Turismului. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, Preşedintele 
Comisiei. 
  Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
  Avizări 
  1. Propunere legislativă privind monumentele istorice 
  2. Propunere legislativă privind accesul la dosarele întocmite - până la 24 februarie 
1992 - de către fostele organe de securitate 
  Sesizări în fond 
  3. Propunere legislativă privind declararea în municipiu a oraşului Olteniţa 
  4. Propunere legislativă privind declararea comunei Filipeştii de Pădure oraş. 
  5. Propunere legislativă privind declararea satului Valea Mare comună. 
  Diverse 
 
  Deschizând lucrările şedinţei, domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele Comisiei, a 
prezentat situaţia proiectelor de legi primite de Comisie, evidenţiind cu acest prilej faptul că 
proiectele de legi importante promise de reprezentanţii guvernului, nu au fost încă înaintate 
Parlamentului şi respectiv Comisiei. 
  Ca urmare, domnul preşedinte a propus ca pentru următoarea şedinţa a comisiei din 
11 iunie 1997, să fie din nou invitaţi domnii miniştrii: Nicolae Noica, Ioan Oltean şi Remus Opriş, 
care să ne prezinte stadiul elaborării proiectelor de legi din domeniile fiecăruia de activitate şi 
termenele stabilite pentru a fi înaintate Parlamentului. 
  Comisia în unanimitate a fost de acord cu propunerea făcută. 
  Domnul deputat Kovacs Csaba Tiberiu a precizat că această întâlnire ne dă prilejul să 
insistăm pe necesitatea definitivării şi înaintării către Parlament a proiectului de lege privind statutul 
funcţionarului public. 
  Domnul deputat Romeo Trifu aduce nişte precizări în legătură cu stadiul elaborării 
acestui proiect de lege, făcându-ne cunoscute ca argumente ale întârzierii definitivării acestuia, unele 
neconcordanţe cu legislaţia europeană. 
  Trecându-se la discutarea punctelor 3, 4 şi 5 ale ordinei de zi, cele trei propuneri 
legislative, respectiv: propunerea legislativă privind declararea în municipiu a oraşului Olteniţa, 
propunerea legislativă privind declararea comunei Filipeştii de Pădure, oraş şi propunerea legislativă 
privind declararea satului Valea Mare, comună, domnul preşedinte Ion Cîrstoiu a evidenţiat faptul că 
nu pot fi însuşite de comisie şi înaintate Plenului Camerei Deputaţilor în vederea dezbaterii şi 
adoptării, întrucât oportunitatea unor modificări în organizarea unităţilor administrativ-teritoriale se 
analizează în prezent de către Guvern care are în elaborare un proiect de lege în acest sens. 
  Pe de altă parte este cunoscut faptul că bugetul de stat pe anul 1997 este un buget de 
austeritate care nu poate asigura cheltuielile suplimentare generate de noile structuri organizatorice 
ale administraţiilor locale. 
  In aceste condiţii domnul preşedinte Cîrstoiu propune respingerea propunerilor 
legislative menţionate, propunerea fiind susţinută şi prin conţinutul avizelor primite de la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi de la Guvern. 



 2

  In unanimitate membri comisiei au votat pentru respingerea propunerilor legislative 
menţionate. 
  In legătură cu punctul 2 al ordiniei de zi: propunerea legislativă privind accesul la 
dosarele întocmite - până la 24 februarie 1992 - de către fostele organe de securitate, de asemenea toţi 
cei 24 membri ai comisiei au votat pentru a da un aviz de “respingere”, având în vedere că este 
necesară cunoaşterea prealabilă a proiectului de lege care se elaborează în prezent de executiv, în 
cadrul acestuia urmând a fi cuprinse şi unele prevederi din propunerea legislativă, dacă vor fi însuşite 
în cadrul dezbaterilor, de către comisie. 
  In legătură cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinei de zi privind 
monumentele istorice, după scurta prezentare făcută de domnul preşedinte Ion Cîrstoiu, domnul 
deputat Marin Cristea în intervenţia sa a făcut mai multe precizări din care a rezultat că nu există un 
vid legislativ în acest domeniu, însă propunerea legislativă cuprinde unele îmbunătăţiri ale legislaţiei 
existente care ar trebui luate în considerare. 
  Domnul deputat Leonăchescu  a propus ca pentru dezbateri şi o mai completă 
cunoaştere a situaţiei monumentelor istorice să fie invitaţi pentru şedinţa următoare a Comisiei, în 
vederea prezentării punctului de vedere şi reprezentanţi ai Uniunii Arhitecţilor din România şi 
Patriarhiei Române. 
  Domnul deputat Mircea Mihai Munteanu a propus ca să informăm Comisia pentru 
cultură, arte şi mijloace de informare în masă de această hotărâre a comisiei noastre şi de faptul că 
avizul urmează a fi dat numai după ce această analiză va fi făcută în şedinţa din 11 iunie 1997. 
  Propunerile au fost votate în unanimitate de membrii comisiei. 
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