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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 10 noiembrie 1999 

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-
a desfăşurat lucrările în ziua de 10 noiembrie între orele 9.00 – 15.30. 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 
1. Proiectul de  Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 148/ 1999  privind 
reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe  ( procedură de urgenţă - continuarea dezbaterilor). 
2. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea şi 
funcţionarea administraţiei publice locale (discuţii generale). 

 
AVIZE 

 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile publice. 
 4. Propunerea legislativă pentru abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 391/1995.  

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/1999 
privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemului informatic şi a sistemelor 
electronice microprogramate (procedură de urgenţă). 

   
  La punctul 1 de pe ordinea de zi, dicuţiile au avut loc cu participarea reprezentanţilor 
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, proiectul de lege analizat fiind aprobat cu 
majoritate de voturi.  
  La analiza proiectului de Lege de la punctul 2 de pe ordinea de zi, au asistat 
reprezentanţii Departamentului pentru Administraţie Publică Locală a Guvernulu României, având 
loc discuţii generale. 
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  Trecându-se la discutarea materialelor pentru care se cerea avizul Comisiei, cele 
două proiecte de lege de la punctele 3 şi 5 de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil, în timp ce 
propunerea legislativă situată la punctul 4 al ordinii de zi a fost respinsă. 
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit domnii deputaţi: 
Dănilă Vasile din partea Grupului Parlamentar al PNL, Fenoghen Sevastian din partea Grupului 
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Ignat Stefan şi Pop Viorel fără apartenţă la un grup 
parlamentar (independenţi) şi Noica Nicolae din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic-
ecologist. 
 
  
 
 
  

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU      SECRETAR, 
 
 

deputat SORIN IOAN MARINESCU 


