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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 27 mai 1998 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 mai 1998 între orele 9.00 - 
14.30. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme:  
 
  Sesizări în fond 
  1. Proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici.  
  2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. 
  3. Proiectul de Lege privind dezvoltarea regională în România. 
  Avizări 
  4. Propunerea legislativă privind restituirea bunurilor preluate de stat 
din patrimoniul Academiei Române. 
  5. Propunerea legislativă privind regimul stării de asediu şi regimul 
stării de urgenţă. 
  6. Propunerea legislativă privind planificarea apărării naţionale a 
României. 
  7. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Naţionale. 
  8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
 
  Abordarea primului punct de pe ordinea de zi privind Statutul 
funcţionarilor publici s-a desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Justiţiei. In cadrul discuţiilor generale s-a considerat, că dezbaterile trebuie 
continuate pe baza cunoaşterii unor elemente suplimentare, cum ar fi lista 
funcţiunilor publice. Comisia îi va solicita primului ministru transmiterea acestor 
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elemente, precum şi participarea la viitoarele dezbateri a reprezentanţilor 
Ministerelor Justiţiei şi Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi ai Departamentului 
pentru Administraţie Publică Locală. 
 
  Trecându-se la punctul 2 de pe ordinea de zi, Comisia a aprobat, cu 
majoritate de voturi, proiectul de Lege privind Completarea Legii privind 
organizarea instituţiei Avocatul Poporului. 
 
  La punctul 3 al ordinii de zi s-a abordat proiectul de Lege privind 
dezvoltarea regională în România, începând discuţiile generale. S-au subliniat 
importanţa şi complexitatea deosebită a acestui proiect de lege, dezbaterile urmând 
să continue în şedinţa următoare, la care vor fi invitaţi şi elaboratorii proiectului de 
lege. 
 
  Propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi privind restituirea 
bunurilor preluate de stat din patrimoniul Academiei Române a fost respinsă cu 
majoritate de voturi, considerându-se că problema respectivă nu trebuie abordată şi 
soluţionată punctual, ci în ansamblul rezolvării situaţiei tuturor categoriilor de bunuri 
preluate de stat. 
 
  In ceea ce priveşte punctele 5, 6 şi 7 de pe ordinea de zi, propunerile 
legislative respective au fost avizate favorabil cu majoritate de voturi. 
 
  Referitor la ultimul punct, 8, de pe ordinea de zi, s-a hotărât reluarea 
discuţiilor în următoarea şedinţă a Comisiei. 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei a lipsit un deputat, 
respectiv domnul Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD-Civic-
Ecologist. 
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