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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 25 iunie 1997 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 11 iunie între orele 9.00 - 15.00, având următoarea ordine de zi: 
 
  Avize 
 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/1997 privind transferul 
cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania. 
 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/1997 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România. 
 3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind 
desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. 
 4. Proiect de Lege privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica Română Unită 
cu Roma - Greco-Catolică. 
 In ceea ce priveşte primele două puncte de pe ordinea de zi, în urma analizării 
problemelor respective, s-a apreciat drept justificat punctul de vedere exprimat în avizele emise 
de Consiliul Legislativ al României întrucât, reglementarea transferului unor bunuri proprietate 
privată a statului, urmează să se facă numai printr-un act individual de autoritate al Guvernului. 
 In consecinţă Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a considerat că nu este oportună avizarea favorabilă a celor două proiecte de lege. 
 In ceea ce priveşte punctul 3 al ordinii de zi, Comisia a decis în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica 
Română Unită cu Roma - Greco-Catolică (BRUR-GC), proiectul de lege a fost avizat favorabil, 
formulându-se un amendament care prevede, ca lăcaşul de cult dintr-o localitate, utilizat ca atare 
în octombrie 1948 de BRUR (GC), să poată să fie utilizat de această biserică la cererea 
enoriaşilor din parohia respectivă. 
 Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei au absentat 8 domni deputaţi, după cum 
urmează: Akos Birtalan şi Tiberiu Kovacs Csaba din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R., 
Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz şi Sorin Ioan Marinescu din partea Grupului Parlamentar 
U.S.D. - P.D. precum şi Anamaria Biriş şi Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al 
P.N.T.C.D. şi civic ecologist. 
 Au lipsit de asemenea domnii deputaţi Mircea Mihai Munteanu şi Lucian Ion Matei din 
partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist, care se află într-o deplasare oficiala 
în străinătate. 
 
 
 
PREŞEDINTE, 
 
deputat  ION CÎRSTOIU 
        SECRETAR,   
   
   
 
      deputat SORIN IOAN MARINESCU 


