
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA, 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  
   ECOLOGIC 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei din ziua de 20 octombrie 1999 

 
  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi domnul Fenoghen 
Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Niculescu-Duvăz Bogdan 
Nicolae din partea Grupului Parlamentar al USD-PD, Noica Nicolae din partea Grupului Parlamentar al 
PNTCD – Civic – Ecologist şi Trifu Romeo, fără apartenţă la un grup parlamentar (independent). 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele 
Comisiei. 
  SESIZARE ÎN FOND 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/1999 pentru 
 modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente. 
 

 AVIZE 
 2. Propunerea legislativă privind situaţia juridică a unor terenuri. 
 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.83/1999 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea 
statisticii publice. 

 4. Proiectul Legii protejării monumentelor istorice. 
 
  Dezbaterea primului punct al ordinii de zi s-a purtat în prezenţa domnului Borbely 
Laslo, secretar de stat la MLPAT şi domnul Stamatiade Cristian din acelaşi minister. 
  Art.1 a fost votat cu majoritate de voturi pentru şi 1 abţinere. La acest articol s-a  propus 
eliminarea sintagmei “poate” care s-a votat cu majoritate de voturi pentru şi 1 abţinere. Inlocuirea 
“Băncii Naţionale” cu “CEC”, care s-a votat cu 22 voturi pentru şi 1 abţinere. 
  Art.2 s-a votat favorabil în unanimitate. 
  Art.3 s-a votat favorabil în unanimitate. 
  Intregul proiect de lege s-a votat în unanimitate. 
  La punctul 2 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 19 voturi 
pentru şi 4 abţineri, considerându-se că nu-şi mai are obiectul, întrucât prevederile sale sunt rezolvate 
prin proiectul de Lege privind restituirea imobilelor abuziv preluate de către stat. 
  La punctul 3 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil în 
unanimitate. 
  La punctul 4 al ordinii de zi discuţiile au fost amânate, urmând să se ceară un punct de 
vedere al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. 
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