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ECOLOGIC 
  
 
 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 8 decembrie 1999 

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 decembrie între orele 9.00 – 14.00. 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
  SESIZĂRI ÎN FOND 

1. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea şi 
funcţionarea administraţiei publice locale. 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Mocirla, azi satul Lunca Teuzului şi 
atribuirea denumirii – Vasile Goldiş, judeţul Arad.  

3. Propunerea legislativă privind declararea comunei Geoagiu, oraş. 

 

  AVIZE 
4. Proiectul  de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.26 /1994 privind 

funcţionarea Poliţiei Române. 
5. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor 
comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este 
acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome. (procedură de urgenţă). 

 
  Abordându-se primul punct depe ordinea de zi, au continuat dezbaterile pe 
articole ajungându-se la articolul 37 inclusiv. 
 
  La punctul 2 de pe ordinea de zi se hotărăşte numai modificarea denumirii 
satului Lunca Teuzului, în satul Vasile Goldiş. 
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  Trecându-se la punctul 3 de pe ordinea de zi, se votează favorabil propunerea 
legislativă de declarare a comunei Geoagiu, oraş. 
 
  Abordându-se solicitările de avize la punctul 4 al ordinii de zi se avizează 
negativ proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.26/1994 privind 
funcţionarea Poliţiei Române, considerându-se că nu se realizează conceptul de  creare a unei 
poliţii comunitare. 
 
  La ultimul punct al ordinii de zi s-a avizat prin vot unanim proiectul de Lege 
introdus în procedură de urgenţă, pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/1999. 
 
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit domnii 
deputaţi: Fenoghen Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, 
Protopopescu Cornel (aflat în deplasare oficială în străinătate) şi Noica Nicolae ambii din 
partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic-ecologist. 
 
  
 
 
  

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU      SECRETAR, 
 
 

deputat SORIN IOAN MARINESCU 


