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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 25 mai  2000 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25 mai a.c. între orele 9.00 
– 12.00. 
 
  Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2000 

privind reabilitarea termică a   fondului construit existent şi stimularea 
economisirii energiei termice. 

2. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Zalnac  
3. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei Chereluş, judeţul 

Arad 
4. Propunerea legislativă pentru reînfiinţarea comunei Berchiseşti, 

judeţul Suceava  
5. Propunerea legislativă privind reorganizarea comunelor Bereşti Tazlău 
şi Scorţeni şi înfiinţarea comunei Tescani, judeţul Bacău 

6. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Clit, judeţul 
Suceava 

AVIZE 
7. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  nr. 

28/2000, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind 
alegerile locale 



 2

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea articolului 
166 din Legea învăţământului nr.84/1995 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2000, privind  înfiinţarea Societăţii Naţionale “ 
Îmbunătăţiri funciare” – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a 
Îmbunătăţirilor Funciare. 

10. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru crearea 
unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
modului de aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 

11. Proiectul de Lege privind creşterea şi ameliorarea raselor de animale. 
 
  La punctul 1 de pe ordinea de zi, Comisia a hotărât supunerea spre 
dezbatere în Plenul Camerei Deputaţilor a proiectului de lege în forma 
prezentată. 
   
  In ceea ce priveşte punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 de pe ordinea de zi 
Comisia a hotărât respingerea propunerilor legislative privind reînfiinţarea unor 
comune, precum şi respingerea propunerii legislative de la punctul 10. 
 
  Trecându-se la analiza materialelor supuse spre avizare, Comisia a 
avizat favorabil materialele corespunzând punctelor 7, 8, 9  şi 11 de pe ordinea 
de zi 
 
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei a lipsit 
domnul deputat Noica Nicolae din partea Grupului Parlamentar al PNTCD-
Civic-Ecologist. 
  
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU    SECRETAR, 
 
 

deputat IOAN OLTEAN 


