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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din zilele de 26 şi 27 aprilie  2000 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 aprilie a.c. între orele 14.00 – 16.30 şi în ziua 
de 27 aprilie a.c. între orele 9.00 – 12.00. 
 
  Pe ordinea de zi ale celor două şedinţe au figurat următoarele probleme: 
 
 SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1.   Propunerea legislativă privind Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2000 privind 

reabilitarea termică a  fondului construit existent şi stimularea economisirii 
energiei termice. 

3. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Săcele, judeţul Braşov, municipiu. 
4. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu. 
5. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Tărgu Secuiesc, judeţul Braşov, 

municipiu. 
6. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Motru, judeţul Gorj, municipiu. 
7. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Orşova, judeţul Mehedinţi, 

municipiu. 
8. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Vatra Dornei, judeţul Suceava, 

municipiu. 
9. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Codlea, judeţul Braşov, municipiu.  

AVIZE 
10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile 

locale. 
11. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
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12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind 
unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului Special de reabilitare 
a zonelor miniere defavorizate şi altor zone cu dezechilibre economice şi sociale.  

   
  In cadrul lucrărilor au fost abordate punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 de pe ordinea 
de zi privind proiecte de lege referitoare la declararea unor oraşe drept municipii.  
  Votul final urmează să fie formulat în următoarea şedinţă a Comisiei.  
 
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei a lipsit domnul Noica 
Nicolae din partea Grupului Parlamentar al PNTCD-Civic-Ecologist.  
  
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU    SECRETAR, 
 
 

deputat IOAN OLTEAN 


