COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC
PROCES VERBAL
al şedinţei din ziua de 27 octombrie 1999
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi domnul Fenoghen
Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Niculescu-Duvăz Bogdan
Nicolae din partea Grupului Parlamentar al USD-PD, , precum şi Ignat Stefan şi Trifu Romeo, fără
apartenţă la un grup parlamentar (independenţi).
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele
Comisiei.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Prezentarea de către domnul Ministru Nicolae Noica a stadiului de realizare a
obiectivelor stabilite prin Programul de Guvernare şi priorităţile de acţiune care revin
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
SESIZĂRI ÎN FOND
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/ 1999 privind
reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe.( procedură de urgenţă)
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor.(continuarea discuţiilor).
AVIZE
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1999 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.
Propunerea legislativă pentru abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 391/1995.
Proiectul Legii protejării monumentelor istorice.

La primul punct al ordinii de zi domnul Nicolae Noica, ministru al Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului a prezentat aspecte ale activităţii ministerului în următoarele domenii: protecţia
antiseismică, legislaţia privind construcţia de locuinţe, activitatea de urbanism şi situaţia elaborării
Planului de Amenajare a Teritoriului. Au urmat apoi întrebări şi comentarii din partea membrilor
Comisiei însoţite de răspunsuri ale ministrului invitat şi s-a hotărât ca în ultima miercuri din luna
noiembrie a.c. să fie prezentată în faţa Comisiei, activitatea Inspecţiei de Stat din cadrul MLPAT.
La punctul 2 al ordinii de zi s-a început analiza şi dezbaterea proiectului de lege
respectiv, discuţiile urmând să fie continuate în şedinţa următoare a Comisiei.
Celelalte puncte de pe ordinea de zi nu au putut fi abordate din lipsă de timp.
In afara ordinii de zi s-au discutat 3 articole din proiectul Legii serviciilor publice de
gospodărie comunală, care au fost retrimise Comisiei, de către Plenul Camerei Deputaţilor, spre
reformulare.
La art.7 s-a reformulat următorul text: “Statul sprijină, prin măsuri legislative şi
economice, asigurarea dezvoltării şi îmbunătăţirii … “. S-a votat cu 22 voturi pentru şi 1 împotrivă.

2
La art.2 pentru introducerea unei secţiuni privitoare la serviciul public de alimentare cu
gaze, iniţiatorul solicită un răgaz de o săptămână pentru a veni cu propuneri concrete, solicitarea fiind
aprobată în unanimitate.
La art.10 alin.2 s-a adoptat următoarea formulare a textului privitor la atestare: “… de
comisii de specialitate a căror organizare şi funcţionare se va stabili prin Hotărâre a Guvernului”.
La art.10 alin.4 s-a adoptat propunerea Comisiei: cuvântul “subvenţii” fiind înlocuit cu
sintagma “alocaţii bugetare”, în ambele texte.
La art.11 se păstrează textul din proiect cu eliminarea ultimei fraze, care s-a votat în
unanimitate.
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