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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din zilele de 24, 25 şi 26 martie 1998 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic   
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24 martie 1998 între orele 9.00 - 14.00, în ziua de 25 martie 
1998 între orele 9.30-13.30 şi în ziua de 26 martie 1998 între orele 9.00 - 10.30. 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme:  
  Sesizări în fond 
  1. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei Răducăneni, judeţul 
Iaşi. 
  2. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei Şomcuţa Mare, judeţul 
Maramureş. 
  3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/1997 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.69/1991 
republicată. 
 
  Avize 
  4. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998. 
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/1996 a 
“Arhivelor Naţionale”. 
   
  Diverse 
  6. Proiectul Regulamentului de funcţionare a Comisiei (adoptare) 
 
  Abordându-se primele două puncte de pe ordinea de zi, privind declararea ca oraşe a 
două comune, s-a hotărât continuarea analizei celor două propuneri legislative după obţinerea unui 
punct de vedere al Guvernului privind problema în ansamblul său. 
 
  In acest scop, în decursul primei săptămâni după terminarea dezbaterii la proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 1998, reprezentanţii Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului, precum şi ai Departamentului Administraţiei Publice Locale, vor fi invitaţi în faţa 
Comisiei pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului referitor la tratarea pe ansamblu a 
problemelor privind dezvoltarea reţelei de localităţi din ţara noastră. 
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  Abordându-se punctul 3 de pe ordinea de zi, Comisia a hotărât în unanimitate, prin 
vot secret, votarea favorabilă a proiectului de lege adoptat de Senat, care prevede respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/1997. 
 
  La punctul 4 de pe ordinea de zi privind avizarea proiectului Legii bugetului de stat 
pe anul 1998 au început discuţiile generale. 
 
  In ceea ce priveşte punctul 5 de pe ordinea de zi, privind modificarea şi completarea 
Legii Arhivelor Naţionale, Comisia a avizat negativ propunerea legislativă respectivă, apreciindu-
se, că noile prevederi nu îmbunătăţesc reglementările în vigoare. 
 
  Trecându-se la capitolul Diverse de pe ordinea de zi, Comisia a analizat şi votat 
favorabil, în unanimitate, Regulamentul de funcţionare a Comisiei. 
 
  In ziua de 24 martie 1998 din numărul total de 28 de deputaţi au lipsit 5 deputaţi 
după cum urmează: Miclăuş Vasile din partea Grupului Parlamentar al P.U.N.R. aflat în deplasare 
în străinătate, Biriş Anamaria şi Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi 
Civic Ecologist, Akos Birtalan din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R. şi Ionescu Anton din 
partea Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 
 
  In ziua de 25 martie 1998 din numărul total de 28 de deputaţi au lipsit 2 deputaţi, 
având alte însărcinări, după cum urmează: Protopopescu Cornel din partea Grupului Parlamentar al 
P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist şi Trifu Romeo din partea Grupului Parlamentar al U.S.D - P.D.. 
 
  In ziua de 26 martie din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit 9 
deputaţi, după cum urmează: Marinescu Ioan Sorin din partea Grupului Parlamentar al U.S.D.-
PSDR, Biriş Anamaria, Matei Lucian Ion, Mânea Radu, Protopopescu Cornel, Sturza Popovici 
Cornel şi Vataman Dorin din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist, Varga 
Attila din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R. şi Fenoghen Sevastian din partea Grupului 
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale; a lipsit de asemenea domnul deputat Mircea Mihai 
Munteanu din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist, care a avut alte 
însărcinări, precum şi domnul deputat Trifu Romeo din partea Grupului Parlamentar al U.S.D.-PD, 
care a solicitat, prin cerere, învoire în zilele de 25 şi 26 martie pentru rezolvarea unor probleme 
personale grave. 
  Precizăm că din Comisie fac parte şi 3 miniştri: Nicolae Noica din partea Grupului 
Parlamentar al P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist, Akos Birtalan din partea Grupului Parlamentar al 
U.D.M.R. şi Ionescu Anton din partea Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 
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