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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 2 februarie 2000 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 februarie între orele 9.00 – 15.00. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei 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. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea profesiei de registrator 

de proprietate şi a birourilor de carte funciară. 
3. Propunerea legislativă privind administrarea, organizarea şi funcţionarea 

devălmăşiilor.  
4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi ale 

Legii nr. 70/19911 privind alegerile locale. 
5. Propunerea legislativă privind confiscarea averilor conducătorilor de 

întreprinderi, bănci, instituţii de stat şi organizaţii obşteşti care au adus 
prejudicii bugetelor naţionale în perioada 1990-1998 şi au datorii la acestea.  

 
  La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a continuat analiza proiectului de lege 
respectiv, continuându-se de la art.68 până la 77 inclusiv. 
 
  In ceea ce priveşte avizele analizate de pe ordinea de zi, proiectul de lege 
de la punctul 2 se respinge, considerându-se că birourile de carte funciară trebuie să 
rămână sub jurisdicţia instanţelor de judecată.  
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  La punctul 3 de pe ordinea de zi, comisia avizează negativ propunerea 
legislativă în cauză, considerându-se că Legea nr.1/2000 reglementează aspectele avute 
în vedere. 
 
  Analizarea propunerii legislative de la punctul 4 de pe  ordinea de zi se 
amână întrucât un proiect de lege cu aceeaşi temă se găseşte în dezbaterea Senatului şi  
se va aştepta versiunea aprobată de acesta. 
 
  Ultima propunere legislativă de pe ordinea de zi este avizată negativ 
întrucât este formulată în mod necorespunzător, încălcând şi prevederile Constituţiei. 
 
  Din numărul total de 26 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit domnii 
deputaţi: Birtalan Akos din partea Grupului Parlamentar al UDMR şi Noica Nicolae 
din partea Grupului Parlamentar al PNTCD-Civic-ecologist. 
  
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU    SECRETAR, 
 
 

deputat IOAN SORIN MARINESCU 


