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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 18 mai  2000 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 mai a.c. între orele 9.00 – 12.00. 
 
  Pe ordinea de zi ale celor două şedinţe au figurat următoarele probleme: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2000 

pentru modificarea şi    completarea Legii locuinţei nr.114/1996. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanţei Guvernului nr.29/2000 privind 

reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei 
termice.         

AVIZE 
3. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.118/1996 (republicată) privind 

constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice. 
4. Proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind 

unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului Special de reabilitare 
a unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi 
sociale. 

 
  La punctul 1 de pe ordinea au început discuţiile generale privind proiectul de 
lege respectiv.  
 
  La proiectul de Lege de la punctul 2 privind reabilitarea termică a fondului 
construit existent şi stimularea economisirii energiei termice s-au desfăşurat discuţii generale, 
urmând ca votarea sa să aibă loc în şedinţa următoare a Comisiei.  
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  In ceea ce priveşte avizele, la punctul 3 de pe ordinea de zi, Comisia a avizat 
negativ propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.118/1996 republicată privind 
Fondul Special al drumurilor publice, întrucât propunerile elaborate nu mai au obiect.  
 
  La ultimul punct de pe ordinea de zi Comisia a avizat de asemenea negativ 
proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2000 privind aprobarea şi 
implementarea Programului Special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor 
zone cu dezechilibre economice sociale. Comisia a apreciat că principiul de elaborare al 
Ordonanţei Guvernului este corect, dar limitarea prevederilor Ordonanţei numai la trei zone 
din ţară, precum şi contractarea lucrărilor cu o societate comercială unică, în absenţa unei 
licitaţii, nu sunt acceptabile.  
 
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit domnii 
deputaţi: Birtalan Akos din partea Grupului Parlamentar al UDMR, Noica Nicolae din partea 
Grupului Parlamentar al PNTCD-Civic-Ecologist şi Sabău Traian din partea Grupului 
Parlamentar al PDSR.  
  
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU    SECRETAR, 
 
 

deputat IOAN OLTEAN 


