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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 8 septembrie 1999 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 septembrie între orele 9.00 – 16.00.  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

107/1999 pentru  modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 69/1991, republicată. (procedură de urgenţă). 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei nr5/ 1999 privind declararea 
municipiului Sibiu şi a zonei înconjurătoare obiectiv de interes naţional. 
(definitivarea Raportului comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă). 
3.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1992 
privind regimul zonelor libere.  
 

AVIZE 
4. 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).  
5. 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 . 
6.  Proiectul de lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural. 
7.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.8 alin. 3 din Legea nr. 189/ 
1998 privind finanţele publice locale. 
8.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5471998 
privind circulaţia juridică a terenurilor. 
9.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 
privind veteranii de război. 
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  In cadrul sesizărilor în fond a fost abordat primul punct de pe ordinea de zi, 
hotărându-se respingerea Proiectului de Lege respectiv. S-a apreciat că prevederile privind 
protecţia civică pe care proiectul de lege le conţine, se vor rezolva în cadrul proiectului de 
Lege privind Regimul general al autonomiei locale, organizarea şi funcţionarea administraţiei 
publice locale, care se găseşte în analiza Comisiei. 
  La punctul 2 de pe ordinea de zi Comisia a hotărât menţinerea raportului, 
inclusiv a amendamentelor formulate, şi prezentarea lui ca atare în plenul Camerei 
Deputaţilor. 
  In ceea ce priveşte propunerea legislativă, care a făcut obiectul punctului 3 de 
pe ordinea de zi, s-a hotărât amânarea dezbaterilor şi invitarea la viitoarea şedinţă a Comisiei 
a reprezentantului Guvernului care pregăteşte un proiect de lege pe aceeaşi temă, pentru a 
prezenta punctul de vedere al acestuia.  
  Trecându-se la analizarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative 
suspuse spre avizare, proiectul de lege de la punctul 4 de pe ordinea de zi a fost avizat 
favorabil. 
  La punctul 5 de pe ordinea de zi, proiectul de lege în cauză a fost avizat 
negativ, obiectându-se în principal că transferul unui imobil se poate face prin Hotărâre de 
Guvern. 
  Abordându-se punctul 6 al ordinii de zi, proiectul de lege respectiv a fost 
avizat negativ, considerându-se că prin legislaţia existentă sunt create facilităţile preconizate 
pentru tineri. 
  La punctul 7 de pe ordinea de zi, propunerea legislativă avută în vedere a fost 
avizată negativ, obiectându-se că este inoperantă şi nu-şi poate produce efectul scontat. 
  In continuare s-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi. Propunerea legislativă 
considerată a fost avizată negativ, apreciindu-se că problemele circulaţiei juridice a 
terenurilor sunt reglementate prin legislaţia în vigoare. 
  La ultimul punct de pe ordinea de zi (9) propunerea legislativă a fost avizată 
negativ, considerându-se că reglementările formulate sunt prevăzute prin legislaţia în vigoare. 
   
  Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei au lipsit: domnul deputat 
Fenoghen Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi domnul 
deputat Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD – Civic – Ecologist. 
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