
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA, 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  
   ECOLOGIC 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei din ziua de 6 octombrie 1999 

 
  La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi, fiind absenţi lipsit 
domnul Fenoghen Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale,  
domnul Kovacs Csaba Tiberiu din partea Grupului Parlamentar al UDMR şi domnul 
Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic – Ecologist. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
  SESIZĂRI ÎN FOND 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/1999  
  pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri  
  pentru  reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. 
 
 AVIZE 
 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1999 

privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului şi Sportului 
a schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor baze sportive aparţinând 
domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ- 
teritoriale. 

  3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.  
70/1991, privind alegerile locale. 

  4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea  
  localurilor intime.  
 

ANALIZE ALE ACTIVITĂŢII  LEGISLATIVE ALE UNOR DOMENII DE 
ACTIVITATE SPECIFICE 

cu 
INVITAŢI DIN PARTEA GUVERNULUI 

 
  5. Analizarea modului de aplicare a  legislaţiei existente în domeniul  
  protecţiei mediului în ţara noastră. 
  Invitat: Domnul Romică Tomescu –Ministrul Apelor Pădurilor şi  
  Protecţiei Mediului. 
  6. Analizarea : 

a) situaţiei construcţiilor existente, din punct de vedere al asigurării 
protecţiei antiseismice, precum şi măsurile  preconizate în acest 
domeniu prin prisma activităţii legislative; 

b) situaţiei şi aplicarea legislaţiei existente în domeniul construcţiei 
de locuinţe din ţara noastră. 

  Invitat: Domnul Nicolae Noica – Ministrul  Lucrărilor Publice şi   
  Amenajării Teritoriului. 
  7. Analizarea situaţiei reglementărilor legislative şi aplicării   acestora în  
   domeniul administraţiei publice. 



  Invitat: Domnul Vlad Roşca – Secretar de Stat la Departamentul pentru  
   Administraţie Publică Locală. 
 
  La primul punct de pe ordinea de zi s-a hotărât amânarea analizei 
proiectului de lege respectiv, până la primirea avizelor de la comisiile sesizate, precum şi 
după audierea Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. 
  La punctul 2 de pe ordinea de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu un amendament, cu majoritate de voturi pentru şi o abţinere. 
  La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu majoritate de voturi pentru şi 2 abţineri. 
  La punctul 4 al ordinii de zi, prespectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu majoritate de voturi pentru , 4 abţineri şi 3 împotrivă. 
  In ceea ce priveşte priveşte punctele 5, 6 şi 7 ale ordinii de zi, care 
reprezentau analize ale activităţii legislative din unele domenii de activitate, cu 
participarea unor reprezentanţi ai Guvernului, la prima analiză prevăzută, a participat 
domnul Romică Tomescu, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 
  Domnul ministru Romică Tomescu a prezentat diferite aspecte ale 
activităţii ministerului, enumerând toate proiectele de lege, care în curând vor fi trimise 
spre dezbatere la Parlament, răspunzând şi la întrebările formulate de domnii deputaţi. 
  La punctul 6 al ordinii de zi, domnul Gheorghe Tomoială, secretar general 
al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului a exprimat regretul domnului 
ministru Nicole Noica, care nu a putut participa la această şedinţă întrucât era într-o 
delegaţie în ţară, dar care îşi exprimă disponibilitatea de a reveni în faţa comisiei după 20 
octombrie 1999, fapt care a fost aprobat de întreaga Comisie. 
  La punctul 7 al ordinii de zi domnul Ioan Onisei, subsecretar de stat la 
DAPL a prezentat scuzele  domnului secretar de stat Vlad Roşca de a fi prezent la această 
şedinţă, din motive de sănătate, iae membrii Comisiei au stabilit reconvocarea domnului 
Vlad Roşca peste  două săptămâni. 
  La finalul şedinţei, membrii Comisiei au hotărât începerea unei acţiuni de 
anchetare, în conformitate cu articolul 68 al Regulamentului Camerei Deputaţilor a 
modului de aplicare a legislaţiei în domeniile, care au făcut obiectul celor trei analize din 
ordinea de zi. Aceasta a fost votată cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă şi 4 abţineri. 
  Dpmnul deputat Dănilă a cerut extinderea acestor acţiuni de anchetare şi 
asupra Ministerului Transportului, asupra modului în care se aplică  Secţiunea I-a “Căi de 
Transport”, din Legea pentru aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 
(P.A.T.N). Aceasta s-a votat cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă şi 4 abţineri. 
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