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ECOLOGIC 
  
 
 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 15 decembrie 1999 

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 decembrie între orele 9.00 – 11.30. 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
 SESIZARE  ÎN FOND 

 
1. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea şi 

funcţionarea administraţiei publice locale. 

 AVIZE 
 
2. Propunerea legislativă privind declararea municipiului Lugoj, Oraş-Martir. 
3. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.188/1999 privind 

transferul imobilului situat în Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 37 “ – Magazinul 
Junior”- din patrimoniul S.C.Bucureşti S.A.- în  domeniul  privat al statului 
(procedură de urgenţă). 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.192/1999 privind 
înfiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor copilului şi reorganizarea 
activităţilor de protecţie  a copilului (procedură de urgenţă). 

5.  Propunerea legislativă privind împroprietărirea cu teren agricol a familiilor tinere, 
a familiilor fără pământ, a specialiştilor, a veteranilor de război şi a 
revoluţionarilor (procedură de urgenţă) 

6. Propunerea legislativă privind sprijinirea şi întrajutorarea sinistraţilor din zonele 
calamitate.  

7. Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind 
impozitele şi taxele locale. 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului Special al drumurilor publice.  

 
  Lucrările au început cu abordarea actelor normative pentru care s-a cerut 
avizarea. 
 
  Astfel la punctul 2 de pe ordinea de zi s-a avizat favorabil declararea 
municipiului Lugoj drept Oraş-Martir. 
 
  La punctul 3 de pe ordinea de zi, s-a avizat favorabil transferul magazinului 
Junior din patrimoniul S.C. Bucureşti în domeniul privat al statului, pentru a se permite 
mutarea aici a tribunalelor din clădirea, pe care o ocupă în prezent  şi care trebuie consolidată. 
 
  Infiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Dreturilor Copilului, situată la punctul 4 
de pe ordinea de zi, a fost avizată favorabil. 
 
  In acelaşi mod (favorabil) a fost avizată propunerea legislativă  de la punctul 5  
de pe ordinea de zi, privind împroprietărirea cu teren agricol a unor categorii de cetăţeni. 
 
  Analizându-se la punctul 6 al ordinii de zi propunerea legislativă privind 
sprijinirea şi întrajutorarea sinistraţilor din zonele calamitate aceasta a fost avizată negativ, 
ţinându-se seama de argumentele conţinute în punctul de vedere al guvernului şi în avizul 
negativ al Consiliului Legislativ, pe care Comisia şi le-a însuşit. 
 
  S-a avizat de asemenea favorabil şi proiectul de Lege de la punctul 7 de pe 
ordinea de zi privind impozitele şi taxele locale. 
 
  In ceea ce priveşte propunerea legislativă propusă spre avizare şi menţionată la 
punctul 8 al ordinii de zi, precum şi abordarea pe fond a proiectului de Lege privind 
autonomia şi administraţia publică locală, de la punctul 1 de pe ordinea de zi, acestea nu au 
putut fi dezbătute din lipsă de cvorum. Această lipsă a fost determinată de absenţa deputaţilor 
PDSR de la lucrări, precum şi prin participarea a 5 membri ai Comisiei, la lucrările unei 
comisii speciale a Camerei Deputaţilor de investigare a cauzelor care au produs dezechilibre 
ecologice majore. 
 
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit 2 domni 
deputaţi, respectiv: Fenoghen Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale şi Noica Nicolae din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic-ecologist. 
 
  
 
 
  

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU      SECRETAR, 
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deputat SORIN IOAN MARINESCU 


