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  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit 9 
deputaţi, după cum urmează: Marinescu Ioan Sorin din partea Grupului 
Parlamentar al U.S.D.-PSDR, Biriş Anamaria, Matei Lucian Ion, Mânea 
Radu, Protopopescu Cornel, Sturza Popovici Cornel şi Vataman Dorin 
din din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist, şi 
Varga Attila din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R. şi Fenoghen 
Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, a 
lipsit de asemenea şi domnul deputat Mircea Mihai Munteanu din partea 
Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist, care a avut alte 
însărcinări, iar domnul deputat Trifu Romeo din partea Grupului 
Parlamentar al U.S.D.-PD, a solicitat, prin cerere, învoirea în zilele de 25 
şi 26 martie pentru rezolvarea unor probleme personale grave. 
  Precizăm că din Comisie fac parte şi 3 miniştrii: Nicolae 
Noica din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist, 
Akos Birtalan din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R. şi Ionescu 
Anton din partea Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 
  
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion 
Cîrstoiu, preşedintele Comisiei. 
 
  La lucrările Comisiei au participat reprezentanţi ai 
Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi anume: 
dl.Grigore Lăpuşanu - secretar de stat - şi dl.Victor Rădulescu - 
subsecretar de stat. 
 
  Pe ordinea de zi a figurat următoarea problemă: 
 
  Sesizare în fond 
  1. Proiectul de Lege privind respingere Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.22/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.69/1991 republicată. 
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  A existat qvorum de şedinţă pentru votare chiar dacă au 
lipsit un număr mare de deputaţi, din partidele de la guvernare. 
 
  S-a trecut la votarea secretă a respingerii Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.22/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.69/1991 republicată, aşa cum s-a hotărât 
în ziua de 25 martie 1998. 
 
  Toţi cei 14 deputaţi prezenţi au votat pentru respingerea 
acestei ordonanţe. Anexăm la acest proces verbal şi biletele de vot secret. 
 
  Dl.deputat Bogdan Niculescu Duvăz a ţinut să menţioneze 
că această ordonanţă a vizat situaţia primului ministru de ambiguitate în 
care se află. 
 
  Dl.deputat Ioan Oltean spune că această absenţă masivă a 
deputaţilor este istorică şi nu trebuie să se mai repete şi că domnii 
deputaţi care au lipsit au procedat  incorect şi lipsit de demnitate şi 
propune să se aplice sancţiuni acestora conform art.25 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 
 
  Doamna deputat Viorica Afrăsinei îşi exprimă de asemenea 
indignarea pentru cele întâmplate. 
 
 
 
 PRESEDINTE, 
 
 

ION CÎRSTOIU          SECRETAR, 
 
 
       VASILE MICLĂUŞ 


