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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 mai 1999 între orele 15.00 – 17.30.  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 

SESIZĂRI ÎN FOND 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţie de locuinţe (procedură de urgenţă). 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva 
actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor şi întârzierilor, a penalităţilor 
precum şi a altor sume şi măsuri. ( Raport comun cu Comisia pentru buget 
finanţe şi bănci). 
3. Proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală (continuarea 
dezbaterilor ). 
     
AVIZE 
4. Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă, a Guvernului  
nr.53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea 
statutului de refugiat unor persoane din Republica Federală Iugoslavia. ( 
Procedură de urgenţă) 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale 
anexei II/1 la Legea  154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor în 
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor. 
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  La punctul 1 de pe ordinea de zi a continuat discutarea proiectului de lege 
respectiv, ajungându-se la adoptarea inclusiv a art.13. 
  In ceea ce priveşte proiectul de lege de la punctul al doilea al ordinii de zi s-a 
hotărât amânarea discutării acestuia pentru şedinţa următoare a comisiei.  
  Din lipsă de timp continuarea dezbaterilor la proiectul Legii serviciilor publice 
de gospodărie comunală nu a putut avea loc. 
  La punctul 4 al ordinii de zi comisia a avizat favorabil proiectul de lege 
respectiv. 
  Ultimul punct de pe ordinea de zi nu a putut fi abordat din lipsă de timp. 
 

 Din numărul total de 28 membri ai Comisiei au lipsit domnul Radu Liviu Bara 
din partea Grupului Parlamentar al PDSR, care se găseşte într-o deplasare în străinătate şi 
domnul Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic – Ecologist. 
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