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       ECOLOGIC 
 
 
 
 
 
    PROCES VERBAL 

al şedinţei din ziua de 24 martie 1998 
 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit 5 
deputaţi, după cum urmează: Vasile Miclăuş (P.U.N.R) aflat în deplasare 
în străinătate, Biriş Anamaria şi Noica Nicolae  (P.N.T.C.D.), Akos 
Birtalan (U.D.M.R) şi Ionescu Anton (P.N.L.). 
  
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion 
Cîrstoiu, preşedintele Comisiei. 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
  Sesizări în fond 
  1. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a 
comunei Răducăneni, judeţul Iaşi. 
  2. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a 
comunei Şomcuţa Mare, judeţul Maramureş. 
 
  Avize 
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.16/1996 a “Arhivelor Naţionale”. 
  4. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998. 
 
  Diverse 
  5. Regulamentul de funcţionare a Comisiei. 
 
  La pimele două puncte de pe ordinea de zi, privind 
declararea ca oraşe a două comune, s-a hotărât, cu 21 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă, continuarea analizei celor 2 propuneri legislative după 
obţinerea unui punct de vedere al Guvernului privind problema în 
ansamblul ei. Astfel, în decursul primei săptămâni, după terminarea 
dezbaterii la proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 1998, 
reprezentanţii M.L.P.A.T., precum şi ai D.A.P.L. vor fi invitaţi în faţa 
Comisiei pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului referitor la 
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tratarea pe ansamblu a problemelor privind dezvoltarea reţelei de 
localităţi din ţara noastră. 
  Punctul 3 de pe ordinea de zi  s-a supus la vot şi Comisia a 
avizat negativ, cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
  La punctul 4 al ordinii de zi privind avizarea proiectului de 
lege a Bugetului  de Stat pe anul 1998 au început discuţii generale. 
  La ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, Comisia a 
analizat şi votat favorabil, în unanimitate, Regulamentul de funcţionare a 
Comisiei. 
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ION CÎRSTOIU          SECRETAR, 
 
 
       VASILE MICLĂUŞ 


