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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 14 mai 1997 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 14 mai între orele 9.30 - 15.00, având următoarea ordine de zi: 
 
  Sesizare în fond: 
  1. Proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a oraşului Calafat. 
  Avizare: 
  2. Proiectul de lege privind circulaţia juridică a terenurilor.   3. Propunere 
legislativă de modificare şi completare a Legii nr.33 privind repunerea în unele drepturi economice a 
locuitorilor Munţilor Apuseni.    
  Diverse: 
  4. 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. 
 
  La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a hotărât informarea Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor cu privire la faptul, că proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a oraşului Calafat, a fost 
reţinut la 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 unei 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. 
 
  La punctul 3 al ordinii de zi Comisia a avizat negativ, respingând propunerea legislativă de 
modificare şi completare a Legii nr.33, privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor 
Apuseni, datorită anumitor neclarităţi, care ar crea complicaţii în ceea ce priveşte aplicarea Legii respective. 
  La capitolul Diverse, domnul Ioan Oltean, Ministrul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
a prezentat o informare şi a răspuns la întrebările deputaţilor, privind Stadiul reformei în domeniul asigurării 
protecţiei mediului în ţara noastră, precum şi asupra listei proiectelor de legi elaborate sau în curs de elaborare. 
 
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei au absentat 3 domni deputaţi, după cum 
urmează: Akos Birtalan din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R., Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz din 
partea Grupului Parlamentar U.S.D. - P.D. şi Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi 
civic ecologist. 
 
 
 
 PREŞEDINTE, 
 
 
deputat  ION CÎRSTOIU     SECRETAR, 
 
 
      deputat SORIN IOAN MARINESCU 



 


