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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 septembrie între orele 9.00 – 15.00.  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
  SESIZĂRI ÎN FOND 
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1992 

privind regimul zonelor libere (continuarea discuţiilor ). 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor (continuarea discuţiilor). 

 3. Propunerea legislativă pentru declararea municipiului Târgu Mureş “oraş 
martir” al Revoluţiei din decembrie 1989. 

  AVIZE 
4. Propunerea legislativă privind acordarea titlului de Oraş martir, 
Municipiului Reşiţa.  
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/1999 
pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din 
România . 
6. Proiectul de Lege pentru schimbarea denumirii satului Schela , component 
al comunei Trivalea-Moşteni, judeţul  Teleorman, în Deparaţi. 

 
  Discuţiile de la punctul 1 de pe ordinea de zi s-au desfăşurat în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Naţionale a 
Zonelor Libere . S-a hotărât amânarea dezbaterilor cu o săptămână pentru a permite 
reprezentanţilor Guvernului să-şi precizeze punctul de vedere asupra propunerii legislative şi 
să prezinte situaţia zonelor libere existente. 
  La punctul 2 al ordinii de zi s-a trecut la dezbaterea pe articole a Legii privind 
modificarea şi completarea  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. Discuţiile s-au purtat în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. 
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  In ceea ce priveşte punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi , s-a hotărât amânarea 
discutării  propunerilor legislative privind declararea ca oraşe  martir a muncicipiului Târgu 
Mureş şi a oraşului Reşiţa, până la analizarea în Comisie  a Legii de aprobare a Secţiunii a 4-a 
a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional. 
  La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi s-au avizat favorabil proiectele de Lege 
respective. 
   
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei au lipsit: domnul deputat 
Fenoghen Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi domnul 
deputat Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic – Ecologist. 
 
 
   

PRESEDINTE, 
 
 
deputat ION CÎRSTOIU     SECRETAR, 
 
 

deputat SORIN IOAN MARINESCU 


