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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 16 februarie 2000 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 februarie între orele 
9.00 – 15.30. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme: 

 
SESIZARE ÎN FOND 
1. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, 

organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. 

AVIZE 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2000, 

privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari.  
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2000 

privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 
valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în 
proprietatea statului.  

4. Propunerea legislativă privind conferirea titlului de “cetăţean de 
onoare”. 

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor 
prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. 

 
  La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a continuat, pornind de la art.78, 
dezbaterea proiectului de lege respectiv, ajungându-se la art.95. 
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  Trecându-se la dezbaterea materialelor trimise spre avizare, s-a 
hotărât amânarea analizei proiectului de Lege de la nr.2 de pe ordinea de zi, 
solicitându-se un timp de studiu suplimentar.  
  
  In ceea ce priveşte proiectul de lege de la punctul 3 de pe ordinea 
de zi, precum şi propunerea legislativă de la punctul 5 de pe ordinea de zi, 
acestea au fost avizate favorabil. 
 
  Analizându-se proiectul de lege de la punctul 4 de pe ordinea de zi 
acesta a fost respins, considerându-se că pentru conferirea titlului de “cetăţean 
de onoare”, există în prezent reglementările necesare.  
 
  Din numărul total de 26 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit 
domnii deputaţi: Noica Nicolae şi Matei Lucian din partea Grupului 
Parlamentar al PNTCD-Civic-ecologist, precum şi Jurca Teodor din partea 
Grupului Parlamentar al PDSR. 
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