
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                      7 mai 1997 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      140/XXXVI/6 
                          ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din zilele de 6 şi 7 mai 1997 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 6 mai între orele 9.30 - 13.30 şi 7 mai între orele 
9.30 - 14.00, având următoarea ordine de zi: 
  Avize: 
  1. Propunere legislativă privind accesul la dosarele întocmite  - până la 24 
februarie 1992 - de către fostele organe de securitate. 
  2. Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.112/1995, pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea 
statului. 
  Diverse 
  Prezentarea de către domnul Remus Opriş, Ministru delegat pe lângă Primul 
Ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi al Departamentului 
pentru Administraţie Publică Locală, a stadiului reformei administraţiei publice din 
România. 
  La primul punct de pe ordinea de zi, Comisia a votat în unanimitate amânarea 
examinării propunerii legislative respective, armând a se analiza problema în ansamblul ei, în 
momentul în care se vor cunoaşte şi celelalte propuneri legislative, tratând aceeaşi problemă. 
  La cel de al doilea punct de pe ordinea de zi, Comisia a avizat negativ, în 
unanimitate, propunerea legislativă respectivă, apreciind, că prin suprimarea termenului de 
aşteptare de 10 ani privind înstrăinarea apartamentelor achiziţionate cu plata integrală, s-ar crea 
posibilitatea unor mari câştiguri speculative pentru actualii proprietari. 
  La punctul Diverse de pe ordinea de zi Comisia a audiat o prezentare efectuată 
de domnul Remus Opriş, Ministru delegat pe lângă Primul Ministru pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului şi al Departamentului pentru administraţie publică locală, 
privind stadiul actual al reformei din ţara noastră în domeniul administraţiei publice. 
 
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei au absentat 5 domni deputaţi, 
după cum urmează: Akos Birtalan din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R., Bogdan 
Nicolae Niculescu-Duvăz din partea Grupului Parlamentar U.S.D. - P.D. şi Nicolae Noica din 
partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. civic ecologist. 
 
  Au mai lipsit de asemenea domnul deputat Radu Liviu Bara, precum şi doamna 
Viorica Afrăsinei din partea Grupului parlamentar al P.D.S.R., care se găsesc într-o deplasare 
de serviciu. 
 
 PREŞEDINTE, 
 
 
deputat  ION CÎRSTOIU     SECRETAR, 
 



      deputat SORIN IOAN MARINESCU 


