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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI
din zilele de 14 şi 15 iunie 2000
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14 iunie a.c. între orele
9.00 – 16.30 şi 15 iunie a.c. între orele 9.00 – 12.30
Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:
SESIZĂRI ÎN FOND
1.
Propunerea legislativă privind Legea grădinilor zoologice
(continuarea dezbaterilor).
2.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.103/1996
privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului.
3.
Propunerea legislativă privind activitatea de meteorologie.
4.
Proiectul de Lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
5.
Propunerea legislativă privind dreptul primăriilor de a vinde
terenuri agricole din domeniul privat al statului.
AVIZE
6.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.
14/2000 privind înfiinţarea Formaţiunilor de protecţie civilă
pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre.
7.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.
59/2000 privind Statutul personalului silvic.
8.
Proiectul de Lege privind regimul juridic al contravenţiilor.
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9.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului
mondial.
La punctele 1 şi 3 de pe ordinea de zi au avut loc dezbateri

generale.
La punctele 2 şi 5 de pe ordinea de zi, respectivele propuneri
legislative au fost respinse cu unanimitate de voturi.
La punctele 4, 7, 8 şi 9 de pe ordinea de zi, Comisia a hotărât
amânarea discutării acestor proiecte de lege respectiv propuneri legislative în
vederea completării documentării.
La punctul 6 de pe ordinea de zi respectivul proiect de lege a fost
avizat favorabil.
Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei a lipsit în
cele 2 zile de lucrări domnul deputat Noica Nicolae din partea Grupului
Parlamentar al PNTCD-Civic-ecologist.

PRESEDINTE,
deputat ION CÎRSTOIU

SECRETAR,
deputat IOAN OLTEANU

