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  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit  doi deputaţi, 
respectiv domnul Nicolae Noica şi doamna Anamaria Biriş din partea Grupului 
Parlamentar al P.N.T.C.D. - Civic Ecologist. 
 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, 
preşedintele Comisiei. 
 
  La lucrările Comisiei au participat reprezentanţi ai Guvernului: 
dl.Nicolae Iliuţă - director în Secretariatul General al Guvernului şi dl.Tiberius 
Tănase - expert guvernamental la Departamentul pentru administraţie publică locală, 
dl. Constantin Doldur - secretar general al Ministerului Justiţiei, dl.Stelian Duţu - 
preşedintele Asociaţiei preşedinţilor de Consilii judeţene, dl.Proşcan Emil - primar 
Mizil şi vicepreşedinte al Federaţiei Oraşelor din România, dl.Mitrică Ion - 
vicepreşedinte al Federaţiei Oraşelor din România, dl. Peter Derer - secretar de stat 
în Ministerul Lucărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, dl.Gabriel Rădulescu - 
Urbanproiect, dl. Vasile Toch - preşedinte, şi Roger Halsey - director la Consorţium 
Central Bucureşti. 
  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
  Sesizare în fond 
  1. Proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici.  
  Avizare 
  2. Proiectul de Lege privind responsabilitatea ministerială. 
  Diverse 
  3. Prezentarea iniţiativei de dezvoltare a  Capitalei “BUCUREŞTI  
2000”. 
 
  La primul punct al ordinii de zi discuţiile s-au desfăşurat în cadrul unei 
şedinţe organizate în comun cu membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
a Camerei Deputaţilor şi în prezenţa invitaţiilor de la Guvern, Ministerul Justiţiei, 
Asociaţia Preşedinţilor de Consilii Judeţene şi Federaţia Oraşelor din România care 
şi-au expus punctele de vedere referitoare la Legea privind Statutul funcţionarilor 
publici şi au răspuns la întrebările formulate de deputaţi. S-a propus şi s-a votat în 
unanimitate, ca analiza în continuare a acestui proiect de lege să se efectueze în 
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cadrul unei problematici comune a celor două comisii participante la dezbateri, 
formată din câte 7 deputaţi şi experţi parlamentari din fiecare comisie. 
 
  La punctul Diverse de pe ordinea de zi, Comisia a ascultat o informare 
prezentată de dl.secretar de stat Peter Derer de la Ministerul Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului, referitor la activitatea de creare a Agenţiei de dezvoltare 
“Bucureşti 2000”, care are în vedere amenajarea urbanistică şi construcţia zonei 
centrale a capitalei. La aceste discuţii au participat şi reprezentanţi ai Consorţiului 
româno-britanic care a câştigat licitaţia organizată de Primăria Capitalei în scopul 
creării Agenţiei de Dezvoltare Bucureşti 2000. Reprezentanţii Agenţiei şi ai 
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului au solicitat sprijinul 
deputaţilor pentru promovarea unui act normativ, referitor la crearea condiţiilor de 
dezvoltare a zonei centrale a oraşului Bucureşti. 
   
  Punctul doi al ordinii de zi nu s-a mai putut discuta din lipsă de timp. 
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