
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA, 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  

ECOLOGIC  
 
 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei din ziua de 28 iunie 2000 
 
       La lucrarile Comisiei au fost prezenti 24 de deputati, fiind 
absenţi domnii deputaţi Noica Nicolae din partea Grupului Parlamentar al 
PNTCD-Civic Ecologist.  
 
       Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion 
Cîrstoiu, preşedintele Comisiei. 
 
  Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2000 pentru aderarea României la Convenţia Internaţională 
privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu 
hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 
pentru amendarea Convenţiei Internaţionale privind răspunderea 
civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, 
încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.78/2000 privind regimul deşeurilor. 

AVIZE 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.59/2000 privind statutul personalului silvic.  
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, 
a suprataxei şi TVA, pentru obiectivul de investiţii “ Incinerator – 
sistem de neutralizare a deşeurilor din municipiul Oradea”.  
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, 
republicată. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 73/2000 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Institutului European din România. 

8. Proiectul de Lege privind aprobare Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de 
finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor 
la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de 
mari dimensiuni, partea 4- Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la 
Bucureşti la 2 septembrie 1999. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre 
România , Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de 
Termoficare Cluj – Napoca, în valoare de 3,5 milioane EURO, 
destinat finanţării Proiectului de reabilitare a sistemului de 
termoficare Cluj- Napoca, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi 
la Luxemburg la 18 august 1999. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre 
România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de 
Transport Timişoara privind finanţarea Proiectului de reabilitare a 
transportului urban Timişoara, în valoare de 19.000.000 EURO, 
semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 
august 1999. 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre 
România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de 
Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectulului de reabilitare a 
transportului urban în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 16 
noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999. 

  
  La punctul 1 şi 2 al ordinii de zi a Comisiei au fost dezbătute 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2000 
pentru aderarea României la Convenţia Internaţională privind pregătirea, 
răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la 
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Londra la 30 noiembrie 1990 şi proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul 
din 1992 pentru amendarea Convenţiei Internaţionale privind răspunderea 
civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat 
la Londra la 27 noiembrie 1992 şi au fost avizate vaforabil cu unanimitate 
de voturi.  
   
  La punctul 3 al ordinii de zi au avut loc discuţii generale 
referitoare la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.78/2000 privind regimul deşeurilor.  
 
  La punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 ale ordinii de zi Comisia a 
avizat favorabil respectivele proiecte de legi.  
 
 
 
 
       PRESEDINTE,                                                               
 
deputat ION CIRSTOIU                              SECRETAR,                         
  
                                                  deputat IOAN OLTEAN                                               


