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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 septembrie între orele 9.00 – 15.30.  
  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. Proiectul de Lege  privind regimul general al autonomiei locale, organizarea 
şi funcţionarea administraţiei publice locale.(Raport comun cu Comisia 
juridică de disciplină şi imunităţi)  
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5 privind 
declararea municipiului Sibiu şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes 
naţional (finalizarea raportului  împreună cu Comisia pentru cultură, artă, 
mijloace de informare în masă ).  

 
AVIZE 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95 /1999 
privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii 
tehnologice industriale.   
6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului. (nr. B.P. 52/1999) 
7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului. (nr. B.P. 64/1999) 
8. Proiectul de Lege pentru apobarea Ordonanţei de urgenţă nr.140/1999 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999.  

 
  La punctul 1 de pe ordinea de zi Comisia a finalizat şi votat raportul la 
propunerea legislativă respectivă. 
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  Analizarea proiectului de lege de la punctul 4 de pe ordinea de zi, s-a făcut în 
cadrul unei şedinţe comune cu membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă, la care au participat şi membri ai conducerii Ministerului Culturii. In final cele două 
comisii s-au pus de acord asupra unei versiuni comune a raportului la acest proiect de lege. 
  Trecându-se la propunerea de aviz pentru proiectul de lege de la punctul 5 de 
pe ordinea de zi, comisia a acordat aviz favorabil. 
  Propunerile legislative de la punctele 6 şi 7 de pe ordinea de zi au fost avizate 
negativ, deoarece problemele tratate urmează să fie abordate în ansamblul lor printr-un 
proiect de lege în pregătire.  
  La punctul ultim de pe ordinea de zi au început discuţiile generale, urmând ca 
membrii Comisiei să analizeze prevederile privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, 
în relaţie cu zonele pe care ei le reprezintă. 
  Din lipsă de timp proiectele de lege menţionate la punctele 2 şi 3 ale ordinii de 
zi nu au putut fi abordate. 
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei a lipsit domnul deputat 
Fenoghen Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale,  precum şi 
domnii Nicolae Noica  şi Protopopescu Cornel – care se găseşte într-o deplasare oficială în 
străinătate - din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic – Ecologist. 
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