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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 17 noiembrie 1999 

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 noiembrie între orele 9.00 – 14.30. 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
 SESIZĂRI ÎN FOND 

1. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea şi 
funcţionarea administraţiei publice locale. 

 AVIZE 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea  şi completarea unor dispoziţii din Legea  
administraţiei publice locale (nr.69/1991). 
3. Propunerea legislativă pentru completarea art.19 din Legea administraţiei publice 
locale (nr.69/1991). 
4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii 
administraţiei publice locale (nr.69/1991). 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1999 pentru 
ratificarea Addendei la memorandum-urile de finanţare PHARE privind Programul de 
combatere a efectelor  dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată la Bucureşti la 24 
decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României.  

 
  Discutarea primului punct de pe ordinea de zi s-a făcut cu participarea  
reprezentanţilor Departamentului Administraţiei Publice Locale a Guvernului României. Au 
avut loc dezbateri, adoptându-se cu amendamente 8 articole ale proiectului de Lege respectiv. 
Titlul său urmează să se modifice, hotărându-se cu majoritate de voturi păstrarea titlului legii 
în vigoare care este “Legea administraţiei publice locale”. 
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  In ceea ce priveşte avizele prevăzute la punctele 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi, 
Comisia a hotărât în unanimitate, respingerea celor trei propuneri legislative, întrucât ele se 
refereau la proiectul de lege, care face obiectul primului punct de pe ordinea de zi. Propunerile 
legislative respective  vor fi avute în vedere la dezbaterea proiectului de lege în cauză. 
 
  In ceea ce priveşte punctul 5 de pe ordinea de zi, s-a renunţat la avizarea 
proiectului de lege respectiv, întrucât el a fost discutat şi votat favorabil în plenul Camerei 
Deputaţilor. 
 
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit domnii 
deputaţi: Dănilă Vasile din partea Grupului Parlamentar al PNL, Fenoghen Sevastian din 
partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi Noica Nicolae din partea Grupului 
Parlamentar al PNTCD – Civic-ecologist. 
 
  
 
 
  

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU      SECRETAR, 
 
 

deputat SORIN IOAN MARINESCU 


