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ECOLOGIC 
 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 3 februarie 1999 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 februarie 1999 între orele 9.00 – 14.30, având 
următoarea  ordine de zi:  
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României 
şi a    ministerelor. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
56/1998  privind  unele măsuri pentru restructurarea Guvernului. (procedură 
de urgenţă) 

 
AVIZE 

 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.62/1998 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele 
locale, republicată. (procedură de urgenţă) 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr..59/1998 pentru modificarea art.4 alin.(1) al Legii nr.9/1998 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria , semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. (procedură de urgenţă) 

5. Propunerea legislativă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra  
terenurilor agricole şi cu destinaţie  forestieră. 

 
  Discutându-se în procedură de urgenţă proiectele de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţelor de urgenţă a Guvernului nr.56/1998 şi 59/1998, comisia le-a avizat favorabil. 
  La proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele 
locale, discuţiile purtate au evidenţiat necesitatea obţinerii unor precizări şi a prezentării 
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elementelor de fundamentare a prevederilor cuprinse în ordonanţa menţionată, motiv pentru 
care comisia a hotărât invitarea la şedinţa următoare a Comisiei reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. 
  Proiectele de acte normative de la punctele 1 şi 5 de pe ordinea de zi nu au mai 
putut fi dezbătute în cadrul acestei şedinţe. 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit 5 domni deputaţi, după 
cum urmează: Cîrstoiu Ion din partea Grupului Parlamentar al USD-PD, Bara Radu Liviu şi 
Sabău Traian din partea Grupului Parlamentar al PDSR care s-au aflat în deplasare în 
străinătate, precum şi Lucian Matei şi Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al 
P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist. 
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SORIN IOAN MARINESCU 


