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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 18 iunie 1997 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 18 iunie între orele 9.00 - 14.30, având următoarea ordine de zi: 
  Sesizare în fond 
  1. Propunere legislativă privind reînfiinţarea comunelor Costineşti şi Horia din judeţul Constanţa. 
  Avizare 
  2. Propunere legislativă privind monumentele istorice. 
    Urmare discuţiilor purtate în legătură cu primul punct al ordinei de zi s-a stabilit 
ca propunerea legislativă menţionată să rămână în evidenţa comisiei până la primirea proiectului de Lege privind 
reorganizarea administrativ-teritorială, aflat în curs de definitivare la Guvern, proiectul acestui act normativ 
cuprinzând şi propunerea de reînfiinţare a comunelor Costineşti şi Horia din judeţul Constanţa. 
  In legătură cu cel de al doilea punct al ordinei de zi, după discuţiile generale asupra propunerii 
legislative privind monumentele istorice, s-a stabilit ca să se continue dezbaterile numai după obţinerea punctelor de 
vedere ale ministerelor interesate, respectiv ale Ministerului Culturii şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului.  
  După discutarea punctelor de pe ordinea de zi au fost discutate şi făcute propuneri pentru 
participarea unor membri ai comisiei la unele acţiuni parlamentare externe, cum ar fi participarea la Conferinţa de la 
Stockholm din 4-5 septembrie a GLOBE Europe Network, sau cea din Ungaria din luna octombrie 1997 ca urmare a 
invitaţiei Parlamentului Ungar. 
  De asemenea s-a stabilit modalitatea de participare a membrilor comisiei la Forumul organizaţiilor 
de mediu din România care va avea loc la finele acestei luni la Bucureşti 
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei au absentat 5 domni deputaţi, după cum urmează: 
Akos Birtalan din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R., Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz din partea Grupului 
Parlamentar U.S.D. - P.D. şi Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist. 
  Au lipsit de asemenea domnul deputat Burlacu Viorel din partea Grupului Parlamentar al P.R.M. şi 
domnul deputat Vataman Dorin din partea Grupului parlamentar al P.N.T.C.D. şi civic ecologist, aflându-se într-o 
deplasare în străinătate. 
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