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ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 2 iunie 1999 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 iunie 1999,  între orele 9.00 – 14.00.  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
   

SESIZĂRI ÎN FOND 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea  Planului de amenajare a teritoriului 

naţional – Secţiunea a III-a -zone protejate (definitivarea raportului). 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5 / 1999 
privind declararea municipiului Sibiu şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de 
interes naţional (definitivarea raportului celor două comisii sesizate în fond). 

 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţie de locuinţe (procedură de urgenţă). 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva 
actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor şi întârzierilor, a penalităţilor 
precum şi a altor sume şi măsuri. ( Raport comun cu Comisia pentru buget 
finanţe şi bănci). 
5. Proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală (continuarea 
dezbaterilor ). 
   

AVIZE 
6.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale 
anexei II/1 la Legea  154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor în 
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor. 
7.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea nr. 160/1998 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. (Procedură de 
urgenţă) 
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8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
71/ 1999 privind reorganizarea  activităţii de protecţia plantelor şi carantină 
fitosanitară . (Procedură de urgenţă) 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi Comisia a votat favorabil cu amendamente 
raportul final aasupra proiectului de lege respectiv. 
 
  La punctul următor de pe ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate 
propunerea de raport al Comisiei privind proiectul de lege în discuţie. 
 
  Trecându-se la punctul 3 de pe ordinea de zi, au continuat discuţiile şi analiza 
proiectului de lege în cauză, votându-se în total 25 de articole din acesta. 
 
  Din lipsă de timp nu s-au putut aborda proiectele de legi de la punctele 4 şi 5 
de pe ordinea de zi. 
 
  Trecându-se la analiza materialelor pentru care se solicită avizul Comisiei, 
propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi nu a fost luată în discuţie, din cauza 
lipsei iniţiatorului acesteia. 
 
  In ceea ce priveşte proiectele de lege corespunzând punctelor 7 şi 8 de pe 
ordinea de zi, acestea au fost avizate favorabil cu amendamente. 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit 4 deputaţi, respectiv 
domnii Radu Liviu Bara şi Petru Godja, din partea Grupului Parlamentar al PDSR, precum şi 
domnii Lucian Ion Matei şi Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – 
Civic – Ecologist. 
 
 
   

PRESEDINTE, 
 
 
deputat ION CÎRSTOIU     SECRETAR, 
 
 

deputat SORIN IOAN MARINESCU 


