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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 1 martie 2000 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 1 martie între orele 9.00 – 
15.30. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
1. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, 

organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. 
2. Propunerea legislativă privind Legea conservării zonelor carstice. 
3. Propunerea legislativă privind Legea grădinilor zoologice şi acvariilor 

publice. 

AVIZARE 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului. 

PROBLEME ORGANIZATORICE 
5. Completarea Biroului Comisiei pentru administraţie publică 

amenajarea teritoriului şi urbanism, prin alegerea unui deputat 
aparţinând Grupului parlamentar P.D. în funcţia de secretar al 
comisiei, post devenit vacant  ca urmare a  faptului că Grupul 
parlamentar al PSDR nu mai există.  
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  La punctul 1 de pe ordinea de zi a continuat discutarea proiectului 
de lege, respectiv analizarea articolelor 105 până la 148 şi 152 până la 160, 
ultimul articol. Pentru finalizarea analizei urmează discutarea câtorva articole 
pentru care se vor formula amendamente suplimentare. 
 
  In ceea ce priveşte propunerile legislative de la punctele 2 şi 3 ale 
ordinii de zi, discutarea lor a fost amânată din  lipsă de timp.  
 
  Abordându-se  avizarea propunerii legislative de la punctul 4 al 
ordinii de zi, aceasta a fost avizată favorabil cu amendamente.  
 
  Trecându-se la problema completării Biroului Comiei prin alegerea 
în funcţia de secretar al Comisiei, a unui deputat aparţinând Grupului 
Parlamentar al PD, respectiv a domnului Ioan Oltean, votarea a fost amânată 
pentru următoarea şedinţă a Comisiei. 
 
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit: 
doamna deputat Afrăsinei Viorica din partea Grupului Parlamentar al PDSR şi 
domnii deputaţi Matei Lucian Ion şi Noica Nicolae din partea Grupului 
Parlamentar al PNTCD-Civic-Ecologist. 
  
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU    SECRETAR, 
 
 

deputat IOAN SORIN MARINESCU 


