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    PROCES VERBAL 

al şedinţei din ziua de 25 martie 1998 
 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit 2 
deputaţi, după cum urmează: Protopopescu Cornel şi Trifu Romeo care a 
avut alte însărcinări. 
  
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion 
Cîrstoiu, preşedintele Comisiei. 
 
  La lucrările şedinţei Comisiei au participat ca invitaţi: 
Dl.Remus Opriş - ministru delegat pe lângă Primul Ministru pentru 
coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului 
pentru Administraţie Publică Locală, dl.Grigore Lăpuşanu - secretar de 
stat (D.A.P.L.) - şi dl.Victor Rădulescu - subsecretar de stat (D.A.P.L.)., 
Victor Rădulescu - subsecretar de stat (D.A.P.L.), dl.Florin Matei - 
consilier al d-lui ministru Remus Opriş şi dl.Tiberius Tănase - expert 
guvernamental (D.A.P.L.). 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
  Sesizare în fond 
  1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.22/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.69/1991 republicată. 
  Aviz 
  2. Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 1998 (discuţii 
generale). 
 
  Abordându-se primul punct al ordinii de zi, s-a analizat 
stabilirea momentului în care trebuie supus spre dezbatere în Comisie 
proiectul de lege respectiv. 
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  D.deputat M.M. Munteanu propune Comisiei amânarea 
discutării acestui proiect de lege datorită neexistenţei avizelor de la 
comisii şi a unor eventuale amendamente. 
  D-na deputat Viorica Afrăsinei şi dl.deputat Radu Liviu 
Bara nu sunt de acord cu amânarea discutării acestui proiect de lege 
pentru că la procedura de urgenţă nu se stipulează ca în 48 de ore să fie 
date şi avizele. 
  Dl.deputat Ioan Oltean propune Comisiei amânarea până a 
2-a zi a discutării acestui proiect de lege, pentru a se aştepta depunerea 
de amendamente de la alte comisii şi epuizarea celor 48 de ore pentru 
depunerea acestora. 
  Dl.deputat M.M.Munteanu propune Comisiei vot secret, atât 
pentru amânarea discutării acestui proiect de lege, cât şi pentru orice alte 
probleme legate de proiectul de lege privind Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/1997, care s-a votat în unanimitate. 
  S-a trecut la votul secret pentru amânarea discutării acestui 
proiect de lege, până la expirarea termenului de 48 de ore de la înaintarea 
proiectului de lege la Comisie, astfel: 13 voturi pentru amânarea până a 
2-a zi a discutării acestui proiect de lege şi 12 voturi împotriva acestei 
amânări şi 1 vot anulat. Anexăm la acest proces verbal şi biletele de vot. 
In acest mod, analiza proiectului de lege, privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.22/1997 se va relua în cadrul şedinţei 
Comisiei din ziua de mâine 26 martie 1998. 
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