COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC

PROCES VERBAL
al şedinţei din ziua de 3 noiembrie 1999
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Dănilă Vasile din partea Grupului Parlamentar al PNL, Fenoghen Sevastian din
partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Ignat Stefan fără apartenţă la un
grup parlamentar (independenţi) , Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae din partea Grupului
Parlamentar al USD-PD şi Noica Nicolae din partea Grupului Parlamentar al PNTCD –
Civic-ecologist.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu,
preşedintele Comisiei.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme:
1. Prezentarea de către domnul Secretar de Stat VLAD ROŞCA a stadiului de
realizare a obiectivelor stabilite prin Programul de Guvernare şi priorităţile de
acţiune care revin Departamentului Administraţiei Publice Locale .
SESIZĂRI ÎN FOND
2. Proiectul Legii serviciilor de gospodărie comunală (continuarea dezbaterilor ).
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 148/ 1999
privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de
locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe ( procedură de urgenţă continuarea dezbaterilor).
4. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea şi
funcţionarea administraţiei publice locale (discuţii generale).
AVIZE
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1999 pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind
actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.
6. Propunerea legislativă pentru abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 391/1995.
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
29/1999 privind unele măsuri legate de trecere la anul 2000 a sistemului
informatic şi a sistemelor electronice microprogramate (procedură de urgenţă).
8. Proiectul Legii protejării monumentelor istorice.
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La primul punct al ordinii de zi, domnul secretar de stat Vlad Roşca a
prezentat activitatea Departamentului pe care-l coordonează, referindu-se la următoarele
aspecte: situaţia bazei legislative pe care se sprijină activitatea sus-menţionată, acţiunile
operative desfăşurate şi măsurile viitoare preconizate, activităţile zilnice de îndrumare a
prefecturilor, a organelor alese şi relaţia cu NGO-urile. S-au pus întrebări şi s-au
formulat observaţii de către membrii Comisiei, referitoare la importanţa urmăririi
aplicării legilor, sprijinirea organelor administraţiei publice locale în mediul rural,
situaţia copiilor instituţionalizaţi, relaţia cu secretarii consiliilor locale şi judeţene şi o
evaluare a modului în care secretarii consiliilor judeţene s-au implicat în problema
protecţiei copilului.
La punctul 2 al ordinii de zi au continuat dezbaterile referitoare la câteva
articole din proiectul Legii serviciilor de gospodărie comunală care au fost retrimise
Comisiei de către Plenul Camerei Deputaţilor pentru a fi reanalizate. Rediscutarea
acestor articole a avut loc în prezenţa domnului secretar de stat Laslo Borbely de la
MLPAT, iar propunerea de raport suplimentar la acest proiect de lege a fost votată
favorabil în unanimitate.
In cadrul acestei şedinţe a Comisiei au fost reanalizate prevederile art.7,
art.10 alin.2 şi alin.4, art.11, precum şi necesitatea introducerii în cuprinsul legii în
cadrul Capitolului II a două secţiuni privind alimentarea cu gaze naturale şi respectiv cu
energie electrică, ca rezultat al completărilor aduse art.2 şi adoptate în şedinţa anterioară.
Art.7 reformulat s-a votat favorabil în unanimitate.
Art.10 alin.2 şi alin.4 reformulate s-au votat favorabil în unanimitate.
Art.11 reformulat s-a votat favorabil în unanimitate.
Comisia propune completarea Cap.II cu două secţiuni: 7 – alimentarea cu
gaze naturale şi 8 – alimentarea cu energie electrică, ca o consecinţă a completărilor
aduse art.2 lit.e) şi f).
Discuţiile au continuat cu abordarea punctului 3 de pe ordinea de zi, fiind
întrerupte din lipsă de timp.
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