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  Din numărul total de 28 de deputaţi membri ai Comisiei a lipsit un 

deputat domnul Nicolae Noica membru al Grupului Parlamentar al PNTCD-Civic-

Ecologist. 

  Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, 

preşedintele Comisiei. 

  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 

 

  Sesizări în fond 

  1. Proiectul de Lege privind statutul funcţionarilor publici. 

  2. Propunerea legislativă privind Legea fondului de mediu. 

  Avize 

  3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.70/1991 

privind alegerile locale. 

  4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria S.C. 

PETROTEL S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.72/1997 şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti, ca 

urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul 

petrolier. 

 

  In ceea ce priveşte primul punct de pe ordinea de zi, analiza proiectului 

de lege în cauză nu a putut continua datorită necesităţii de a aştepta în prealabil 

primirea punctului de vedere cerut la Guvern, privind lista funcţiunilor publice. 
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  Propunerea legislativă privind Legea fondului de mediul de la punctul 2 

al ordinii de zi urmează să fie analizată în următoarea şedinţă a Comisiei. 

  La punctul al treilea al ordinii de zi privind modificarea şi completarea 

Legii nr.70/1991, privind alegerile locale, Comisia a avizat favorabil cu majoritate de 

voturi proiectul de lege respectiv. 

  Ultimul punct de pe ordinea de zi, referitor la aprobarea unei ordonanţe 

de urgenţă a Guvernului privind datoria S.C. PETROTEL S.A. Ploieşti şi la protecţia 

mediului înconjurător din zonă, a prilejuit analizarea şi aprobarea cu majoritate de 

voturi, cu amendamente, a proiectului de lege în cauză. 

  S-a propus modificarea articolului 2 astfel: “Fondurile necesare să se 

asigure de F.P.S.” şi să se elimine şi Ministerul Mediului din articol, care s-a votat cu 

majoritate de voturi. 

  S-a propus de asemenea eliminarea articolului 3 şi articolul 4 să devină 

articolul 3, s-a votat cu majoritate de voturi pentru. 
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