
 
 Parlamentul României 

 Camera Deputaţilor 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,      7 iunie 2000 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU             1393/XVIII/6 

ECOLOGIC 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 7 iunie 2000 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 iunie a.c. între orele 9.00 – 12.30. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme:  

 

           SESIZĂRI ÎN FOND 
1. Propunerea legislativă pentru  înfiinţarea comunei Uileacul Şimleului. 
2. Propunerea legislativă pentru  înfiinţarea comunei Stârciu şi desfiinţarea 

comunei Horoatul Crasnei. 
3. Propunerea legislativă pentru  înfiinţarea comunei Boianul Crasnei. 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

22/2000 pentru modificarea şi    completarea Legii locuinţei nr.114/1996. 
5. Propunerea legislativă priviund Legea grădinilor zoologice ( continuarea 

dezbaterilor). 
6. Proiectul de Lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 
 

AVIZE 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 48/2000 

privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi Agenţiei Naţionale 
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţională pentru 
Dezvoltare Regională. 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 
privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac 
parte din Lista patrimoniului mondial. 

 
  Comisia a hotărât introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct, punctul 9, 
referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/1999 privind 
aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din 
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1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la 
Convenţia Internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 
1966 şi la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, 
modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978.  
  La punctele 1, 2 şi 3 de pe ordinea de zi, Comisia a hotărât amânarea lor pentru 
că documentaţia este incompletă inclusiv dovada referendumului. 
  La punctul 4 de pe ordinea de zi, Comisia a hotărât repunerea la vot în şedinţa 
viitoare. 
  La punctul 5 de pe ordinea de zi Comisia a hotărât amânarea continuării 
dezbaterilor la solicitarea reprezentanţilor Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului.  
  La punctul 6 de pe ordinea de zi Comisia a amânat discutarea acestui proiect de 
lege până vor fi puse la punct împreună cu iniţiatorul a unor texte ale proiectului.  
  La punctul 7 de pe ordinea de zi a fost avizat favorabil respectivul proiect de 
lege.  
  La punctul 8 de pe ordinea de zi s-a hotărât amânarea avizării proiectului de 
lege în vederea completării documentării. 
  La punctul 9 de pe ordinea de zi, respectivul proiect de lege  a fost avizat 
favorabil. 
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit domnii 
deputaţi Sabău Traian din partea Grupului Parlamentar al PDSR şi Noica Nicolae din partea 
Grupului Parlamentar al PNTCD-Civic-Ecologist. 
  
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU    SECRETAR, 
 
 

deputat IOAN OLTEAN 


