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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ,           
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   
    ECOLOGIC  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei din 14 mai 1997 

 
     
  La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi, fiind absenţi 3 miniştri. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, Preşedintele Comisiei. 
  Conform ordinii de zi, Comisia a fost sesizată în fond cu: proiectul de Lege privind declararea 
ca municipiu a oraşului Calafat, şi spre avizare cu: proiectul de lege privind circulaţia juridică a terenurilor şi 
propunerea legislativă de modificarea şi completare a Legii nr.33 privind repunerea în unele drepturi economice 
a locuitorilor Munţilor Apuseni. 
  De asemenea a avut loc şi o prezentare efectuată de domnul ministru Ioan Oltean cu privire la 
stadiul reformei în domeniul asigurării protecţiei mediului din ţara noastră, precum şi asupra listei proiectelor de 
legi propuse. 
  Referitor la proiectul de lege privind declararea ca municipiu a oraşului Calafat s-a hotărât 
informarea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, că a fost reţinut de Comisie, urmând ca analiza 
propunerii respective să se efectueze după primirea din partea Departamentului pentru Administraţie Publică 
Locală a setului de criterii solicitat, pentru evaluarea posibilităţii de trecere a unor localităţi într-o categorie 
superioară. 
  In ceea ce priveşte avizarea proiectului de lege privind circulaţia juridică a terenurilor, supus 
spre analiză şi însuşire în regim de urgenţă, Comisia a avizat favorabil proiectul de lege respectiv, cu unele 
amendamente, propuse de domnul deputat Marin Cristea. 
  Aceste amendamente sunt următoarele: 
  1. Titlul proiectului de lege trebuie pus de acord cu conţinutul acestuia astfel: "Lege privind 
modificarea unor articole din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar". Acest amendament s-a respins. Se 
supune la vot titlul fără amendament: 18 voturi pentru, 3 împotrivă şi 3 abţineri. 
  2. Art.1 nu este necesar. Terenurile proprietate privată sunt şi rămân în circuitul civil potrivit 
reglementărilor în vigoare. La alin.(2) se propune “100 ha.” în loc de “200 ha.”. Aceste amendamente au fost 
respinse. 
  Art.1 a fost votat cu 21 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
  3. Art.3 alin.(1) nu este necesar. Există în acest sens prevedere constituţională. Acest 
amendament a fost respins. Pentru eliminarea art.3 s-a votat cu 3 voturi pentru, 3 abţinei şi 18 voturi împotrivă. 
  4. Art.3 alin.(4) nu este necesar fiind cuprins în Legea nr.35/1991. Acest amendament a fost 
respins cu 4 voturi pentru, 20 voturi împotrivă. 
  5. Art.13. Reformularea în condiţiile Legii privind cadastru şi publicitatea imobiliară: 
“Punerea în posesie a noilor deţinători, în urma schimbului realizat potrivit art.12 alin.2, se face de către 
delegatul Oficiului Judeţean sau al municipiului Bucureşti de cadastru, conform prevederilor Legii nr.7/1996 
privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, în prezenţa persoanelor care efectuează schimbul oferindu-se în 
documentele cadastrale şi de publicitate imobiliară modificările intervenite. Acest amendament a fost aprobat cu 
21 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
  6. La art.14 pentru modificarea făcută de domnul deputat Mircea Mihai Munteanu s-a votat cu 
4 voturi pentru şi 20 voturi împotrivă. 
  Legea în ansamblu cu modificări a fost votată în unanimitate favorabil. 
  Referitor la propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.33 privind repunerea 
în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, Comisia a avizat negativ, datorită anumitor 
neclarităţi, care ar crea complicaţii în ceea ce priveşte aplicarea legii respective. La aceasta propunere legislativă 
domnul deputat Vasile Miclăuş propune modificarea art.2, 3 şi 5, amendamente care au fost respinse. 
  La final s-a discutat faptul că toate plecările în străinătate să fie înregistrate. Fiecare expert să 
plece însoţind delegaţii de deputaţi pe domeniul său de activitate. 
  Apoi doamna Viorica Afrăsinei a prezentat problematica GLOBE International. 
  De asemenea s-a prezentat o invitaţie adresată de organizatori, menţionându-se necesitatea ca 
să participe la Conferinţa GLOBE de la Haga, Olanda, preşedintele Comisiei, reprezentantul Comisiei în cadrul 
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GLOBE si un deputat din partea Comisiei de integrare europeană pentru care organizatorii vor suporta 
cheltuielile de participare. 
  In ceea ce priveşte alte invitaţii primite de domnii deputaţi pentru care cheltuielile urmează să 
fie suportate de către Camera Deputaţilor, se va analiza fiecare caz separat în funcţie de posibilităţile bugetare 
ale Camerei Deputaţilor. Acest mod de a proceda înlocuieşte propunerile de participare stabilite în şedinţa 
anterioară a Comisiei. 
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