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ECOLOGIC 
 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din zilele de 17 şi 18 februarie 1999 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17  februarie a.c., în cadrul unei şedinţe a Comisiei 
între orele 9.00 – 12.00. Lucrările au continuat între orele 13.00 – 15.00 cu studierea 
materialelor incluse pe ordinea de zi. 
 
  In ziua de 18 februarie a.c. lucrările Comisiei s-au desfăşurat între orele 9.00 – 
12,30. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme:  
 
  SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romîniei 
şi a ministerelor. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.129/1998 
privind declararea ca zonă de interes naţional a unui ansamblu din 
perimetrul Centrasl al Municipiului Bucureşti incluzînd Noul Centru Civic 
şi Centrul Istoric şi stabilirea condiţiilor de realizare a investiţiilor pentru 
ansamblul urbanistic din această zonă. 

 
AVIZE 
 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.62/1998 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele 
locale, republicată. (procedură de urgenţă) 

4. Propunerea legislativă pentru reconsituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi cu destinaţie forestieră. 

 
                          In ceea ce priveşte punctul 1 de pe ordinea de zi au început discuţiile cu 
caracter general pe marginea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
Guvernului. 
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  La punctul 2 al ordinii de zi Comisia a dat curs solicitării primite din partea 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor de a-şi motiva menţinerea punctului de vedere 
exprimat prin Raportul Comisiei nr.655/XVIII/6 din 7 octombrie 1998. In cadrul discuţiilor 
purtate Comisia a aprobat în unanimitate  o scrisoare de răspuns adresată Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor. 
 
  Trecându-se la avizele solicitate la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele 
locale, precum şi la propunerea legislativă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi cu destinaţie forestieră, s-au  abordat probleme de ansamblu, urmând ca 
discuţiile să se reia în următoarea şedinţă a Comisiei. 
 
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei a lipsit 1 deputat domnul 
Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic – Ecologist. 
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