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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ,           
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   
    ECOLOGIC  
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei din ziua de 24 septembrie 1997 

     
 
  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi motivat 3 miniştri şi 
domnii deputaţi: Ion Cîrstoiu, Marin Cristea, Pop Viorel, Mânea Radu şi Cazacu Vasile Mircea care s-
au aflat în deplasare oficială în străinătate. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Mircea Mihai Munteanu, 
vicepreşedintele Comisiei. 
  Conform ordinii de zi Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.67/1997, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranţă a fondului construit existent şi a hotărât amânarea 
discutării acestui proiect de lege, pentru a da posibilitatea Ministerului Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului să-şi prezinte punctul de vedere asupra problemei dezbătute, împreună cu 
strategia generală a ministerului privind construcţia de locuinţe, care reprezintă partea principală a 
fondului construit existent şi care face obiectul proiectului de lege în cauză. 
  La punctul 2 al ordinii de zi Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege 
pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania 
privind mormintele române de război din R.F.G. şi mormintele germane de război din România 
semnat la Bonn la 25 iunie 1996 pe care l-a adoptat în unainimitate, fără modificări. 
  Referitor la avizarea unor acte normative, Comisia a amânat analizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, urmând a se relua 
dezbaterea în momentul precizării pe cale legislativă a unor elemente de principiu privind problema 
abordată. 
  La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, Comisia a 
avizat favorabil în unanimitate, fără modificări acest proiect de lege. 
  La punctul 5 al ordinii de zi referitor la proiectul de lege privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în umra aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940, Comisia l-a avizat 
favorabil, în unanimitate, fără modificări.  
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