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ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 23 iunie 1999 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 iunie între orele 14.00 – 17.00.  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

 SESIZĂRI ÎN FOND 
1. Proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici (art.1234 – 

retrimis la comisie pentru reanalizarea amendamentelor depuse)ş 
2. 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). 

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

4. Proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală (continuarea 
dezbaterilor ). 

 

AVIZE 
5. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 80/1999 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56 / 1992 privind frontiera de 
stat a României.(procedură de urgenţă).  

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil, care a 
aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România – Comunitatea 
evanghelică C.A. - Sibiu . 

 
  Discuţiile au început cu primul punct al ordinii de zi avându-se în vedere 
necesitatea finalizării proiectului de Lege privind Statutul funcţionarilor publici aflat pe 
ordinea de zi a dezbaterilor din Camera Deputaţilor. 
  La art. 1234 din acest proiect de lege discuţiile sunt purtate asupra a două 
amendamente care prevăd cu unele        , introducerea în cuprinsul legi a unei obligativităţi ca 
în unităţile administrativ-teritoriale, în care o minoritate naţională deţine o pondere de peste 
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20%, unii funcţionari publici din serviciile care au contacte directe cu publicul să cunoască şi 
limba minorităţii respective. 
  Amendamentul a fost prezentat şi argumentat de domnii deputaţi Akos 
Birtalan şi Atilla Varga şi a fost susţinut şi de doamna deputat Anamaria Biriş şi domnul 
deputat Bogdan Niculescu Duvăz. 
  Considerând că o astfel de prevedere nu-şi are locul în Lege privind Statutul 
funcţionarilor publici, domnii deputaţi Nicolae Leonăchescu, Teodor Jurcă, Vasile Miclăuş, 
Romeo Trifu, Viorica Afrăsinei şi-au argumentat aceste punct de vedere precizând că această 
prevedere fiind cuprinsă în proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, 
organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. 
  La propunerea domnului deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele comisiei, de a sista 
discuţiile  şi a se trece la vot, membrii comisiei aparţinând grupurilor parlamentare al PDSR, 
PUNR şi PRM, au solicita o pauză pentru consultări. 
  După pauza acordată, nereuşindu-se restabilirea cvorumului de lucru, nu s-au 
mai putut dezbate proiectele de legi stabilite prin ordinea de zi. 
   
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit: domnul deputat 
Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic – Ecologist, domnul 
deputat Fenoghen Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi 
Ioan Sorin marinescu fără apartenţă la un grup parlamentar  (USD – PSDR). 
 
 
   

PRESEDINTE, 
 
 
deputat ION CÎRSTOIU     SECRETAR, 
 
 

deputat VASILE MICALUS 


