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ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 22 septembrie 1999 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 septembrie între orele 9.00 – 14.30.  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
  SESIZĂRI ÎN FOND 
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1992 

privind regimul zonelor libere (continuarea discuţiilor ). 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor (continuarea discuţiilor). 

 3. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea 
şi funcţionarea administraţiei publice locale (Raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi). 

  AVIZE 
4. Propunerea legislativă pentru delimitarea suprafeţelor cu pădure şi vegetaţie 
forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.169/1998 şi de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de pe aceste terenuri.  
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.130/1999 
pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială. 

 
  La primul punct de pe ordinea de zi discuţiile s-au desfăşurat în prezenţa 
reprezentanţilor ministerelor finanţelor şi transporturilor, precum şi a primarului oraşului 
Sulina. După terminareas discuţiilor generale s-a trecut la analizarea propunerii legislative 
respective, ajungându-se la discutarea art.8 al legii în cauză. 
  In continuare s-au analizat problemele de la punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, 
avizându-se favorabil ambele materiale supuse discuţiilor. 
  Din lipsă de timp celelalte probleme de pe ordinea de zi nu au putut fi 
abordate. 
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  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei au lipsit domnii deputaţi: 
Fenoghen Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale,  Leonăchescu 
Nicolae din partea Grupului Parlamentar al PRM (care se găseşte într-o deplasare oficială în 
străinătate), Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic – Ecologist şi 
Niculescu-Duvăz Bogdan-Nicolae din partea Grupului Parlamentar al USD-PD (care se 
găseşte într-o deplasare oficială în străinătate). 
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