
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ,           
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   
    ECOLOGIC  
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei din ziua de 11 iunie 1997 

     
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 24 de deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi. 
  La lucrările comisiei participă ca invitaţi domnul Ioan Oltean, Ministru Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului şi domnul Ioan Lucăcel, secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, Preşedintele Comisiei. 
  Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
  Prezentarea  programelor de elaborare a legislaţiei în domeniile de activitate ale comisiei 
  1. Informări privind elaborarea de acte normative de către: 
  - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 
  - Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
  - Secretariatul General al Guvernului şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală. 
  Sesizare în fond 
  1. Propunere legislativă privind monumentele istorice. 
 
  La punctul 1 de pe ordinea de zi ia cuvântul domnul ministru Ioan Oltean. 
  Domnul Ioan Oltean. Va avea loc în perioada 23 - 27 iunie la New York, o sesiune ONU 
specială privind aplicarea hotărârilor de la Rio cunoscute sub numele Agenda 21. Numeroase prevederi ale 
acestei agende nu au fost îndeplinite. Nu am constituit organizaţia natională privind mediul şi dezvoltarea 
durabilă. Unele ministere nu ne ajută. Trebuie sa promovăm înfiinţarea organizatiei respective ca hotărâre de 
guvern. 
  Actele normative cele mai importante elaborate de minister şi în curs de avizare sunt 
următoarele: 
  proiectele de Lege privind: -Zonele protejate şi monumentele naturii conform art.89 din Legea 
nr.37/1995 
      - Protecţia atmosferei şi 
      - Gestionarea deşeurilor 
  - Legea privind înfiinţarea Fondului de Mediu va deveni o ordonanţă de urgenţă. Suntem 
singura ţară din Est, care nu are un asemenea fond. 
  - Legea privind piscicultura şi pescuitul este într-un stadiu avansat. 
  Urmează modificarea Legii 111/1996 pentru desfăşurarea activităţilor nucleare. Reautorizarea 
să fie supusă taxelor. Legea este aproape finalizată. A stat mult la Ministerul Finanţelor Legea privind 
contravenţiile silvice. Mai pregătim: 
- Aprobarea statutului personalului sivic 
- Hotărâre de urgenţă privind funcţionarea ministerului 
- Modificarea legii 26/1996. Codul silvic să corespundă cu modificarea Legii 18. 
  S-a aprobat o ordonanţă de urgenţă privind transformarea Regiilor în Societăţi Comerciale. Eu 
m-am opus la o transformare nediscriminantă. Bunurile strategice pot fi mai bine gestionate în regim de regie. 
Pădurile şi apa trebuie să rămână monopol de stat. A existat Casa Autonomă a Pădurilor Statului CAPS chiar şi 
înainte de 1948. Să asigurăm o gestionare durabilă. 
  Domnul Ion Cîrstoiu. In urma deplasării de la Haga, constatăm că este o ruptură între Comisie 
şi ministerele de resort. Să avem informaţii pe calculator. Câte din fondurile PHARE sunt alocate pentru 
România privind reglementările şi măsurile? 
  Domnul Ioan Oltean. Aveţi perfectă dreptate. Ministerul n-a fost reprezentat la Haga. Nu s-a 
spus că trebuie să depunem vreo informaţie privind armonizarea legislaţiilor sau altor lucruri. Să avem o relaţie 
biunivocă. Vom elabora o notă privind activitatea noastră legislativă. 
  Domnul Ion Cîrstoiu. Să se ocupe de problemele acestea un expert de mediu , domnul 
Manoleli. Ba nu. Mai bine domnul Budişteanu. 
  Domnul Ioan Oltean. Să participe 1 -2 deputati la întâlnirea cu ministerul mediului din Serbia 
care va avea loc vineri la ora 12 la minister. 



  Domnul C.Sturza Popovici. De 4 ani de zile nu avem această cooperare. S-au discutat 3 
probleme, în discuţia cu d-na Karen Fog: - “Forumul de dezvoltare durabilă” - “Forumul national de mediu” şi - 
“Reorganizarea ministerului”. Să nu se aştepte legea răspunderii ministeriale. 
  Domnul Ioan Oltean Elaborăm o Hotărâre a Guvernului pentru reorganizarea ministerului cu 
servicii şi departamente noi: un departament pentru integrare europeană; Economia mediului; oficiile cinegetice; 
ca o consecinţă a Legii 103/1996; direcţie despre gestionarea pădurilor private; reorganizarea celor două regii a 
Apelor şi Pădurilor. 
  Domnul C.Sturza Popovici. Odată cu accelerarea privatizării, ce se întâmplă cu datoriile de 
mediu ale agenţiilor care se lichidează? 
  Domnul Ioan Oltean. FPS ne-a dat o listă cu mii de întreprinderi. Cine să plătească datoria? Să 
facem o prioritate din aceasta. 
  Domnul Cornel Protopopescu. Referitor la Legea 137 a apelor se prevăd 17 legi speciale, 
dintre care si a pisciculturii. Noi am initiat un proiect de lege al pisciculturii în 1995, mai este unul de la 
agricultură şi altul elaborat de minister. 
  Comisia pentru agricultura este sesizată în fond. Noi de ce nu? Există un capitol de colaborare 
pentru alte ministere. In 90 de zile de la promulgare Ministerul Mediului trebuia să elaboreze norme privind 
gazele de eşapament. Referitor la reorganizarea ministerului, ministerul devine şi gestionar si administrator, ceea 
ce este o dificultate. Agenţiile de protecţie a mediului sunt braţul operativ. Să aibă autolaboratoare. 
  Domnul Ioan Oltean. Piscicultura să fie la Dv. Dacă aplicăm normele de emisie a gazelor 50% 
din mijloacele de transport trebuie interzise. Nu avem nici un leu pentru agenţiile din teritoriu. Ne trebuie 
rectificarea bugetului în favoarea noastră. Avem 0,008% din PIB. Ne trebuie 0,4% sau 0,5%. Am redus 
personalul cu 15% în loc să-l mărim. Nu putem aplica Legea 103 cu structurile cinegetice în teritoriu. Consiliul 
Naţional al Vânătorii nu are legătură cu oficiile cinegetice. 
  Domnul M.M.Munteanu. Domnul Budişteanu devine omul noustru de legătură cu ministerul 
mediului. In domeniul armonizării legislaţiei avem cele mai multe recomandări din partea U.E. Avem o comisie 
permanentă privind integrarea europeană. In 1998 vom începe negocierile. Să fie simultane cu toate ţările 
asociate. Să ne consultaţi la reorganizarea regiilor de apă şi păduri. Gestionarea lor este o problemă naţională. 
  Domnul Marin Cristea. Dezvoltarea durabilă înseamnă echiparea teritoriului într-un concept 
modern. Pe baza unor planuri de dezvoltare în teritoriu. Să vă coordonaţi cu MLPAT. Vorbiţi de o lege a Dv. 
despre zonele protejate. S-a elaborat în acelaşi timp Secţiunea III-a a Planului de Amenajare a teritoriului 
Naţional. Atenţie! Există un Forum al Locuirii. Să nu distrugem pădurile şi să nu scăpăm apele. 
  Domnul C.Sturza Popovici. Secţiunea a II-a este a MLPAT, ocupându-se de teritoriu. 
Gestionarea ecologică este obiectul MAPPM. Lucruri diferite. 
  Domnul N.Leonăchescu. Aveţi institute de cercetare în domeniul mediului? Controlati 
agresiunea nucleară? E nevoie de o lege a controlului radioactiv. 
  Domnul Ioan Oltean. Avem institute de protecţie a mediului, altul de metrologie, altele la 
Constanţa şi Tulcea. 
  Domnul C.Sturza. Să instruiţi vameşii. 
  Domnul Ioan Oltean. Avem trei principii: poluatorul plăteşte, principiul prevenirii si principiul 
prudenţei. 
  Domnul Radu Mânea. Aţi gândit o strategie integrală? Inainte de modificarea structurilor? 
  Să se simplifice eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de mediu. 
  Domnul Ioan Oltean. Lipsa de personal ne subminează. Nu putem respecta termenele. Să 
reducem procedurile. Să specializăm oameni pe problemele de convenţii, respectiv integrarea europeană. 
  Domnul C.Kovacs. Referitor la noile proiecte de legi. Care vor ajunge primele şi când? Regiile 
devin Societăţi Comerciale. Ce preconizaţi? 
  Domnul Ioan Oltean. Avem Legea de modificare a Legii 111, apoi Legea contravenţiilor 
silvice,. Nu avem un concept de reorganizare. 
  Domnul Ioan Cîrstoiu. (Informează că domnul ministru Remus Opriş nu poate veni.) Să scriem 
o scrisoare către domnul Prim Ministru. De ce nu a venit? Legea 69 a fost modificată de senatorii din Ilfov. Pe 
domnul Lăpuşan nici nu l-am văzut. De ce nu a venit la noi niciodată? 
  Cu legea pescuitului să se iniţieze un material către Biroul Permanent să fim sesizaţi pe fond. 
Domnul C.Protopopescu, să vă ocupaţi de asta. 
  Domnul R.L.Bara mi-a pus în faţă un memorandum pentru plecarea pe o zi la Bruxelles. Sa fie 
atentionat forumul din Mexic că s-au produs schimbări. Nu mă deranjează un nume, dar să fie atraşi şi alţii. Sa 



plece şi o hârtie către Mexic. Să plece şi domnul Budişteanu pentru că se vorbeşte în engleză. De ce lipseşte 
domnul Bara şi astăzi? Pentru ultima dată acceptăm aceasta. 
  Domnul C.Protopopescu. Dl.Bara m-a anunţat că este ocupat. 
  Revenindu-se la punctul 1 al ordinii de zi domnul secretar de stat I.Lucăcel prezintă: 
  Domnul I.Lucăcel. Vă prezint o informare scrisă privind  stadiul elaborării actelor normative 
în domeniul MLPAT 
  Domnul Ion Cîrstoiu. Să ne transmiteţi un punct de vedere relativ la monumentele istorice şi 
nu prin domnul Duvăz. In ceea ce priveşte împărţirea teritorial-administrativă, e bine ca legea să iasă înainte de 
alegeri. 
  Domnul C.S.Popovici. Vom face noi judeţe.  
  Domnul R.Mânea. Zonele protejate şi monumentele. Avem gaze pentru noile instituţii? 
   Domnul M.M.Munteanu. 3 sau 4 proiecte de legi vor ajunge în sesiunea următoare în acest an 
la noi. Ele sunt: 1. Zonele protejate. Secţiunea aIII-a a P.A.T.N.; 2. modificarea Legii locuinţelor; 3. Fondul 
national de locuinţe; 4. Reîmpărţirea administrativă a teritoriului. 
  Doamna Anamaria Biriş. Ce rol are Urbanproiect în elaborarea legii împărţirii administrativ-
teritoriale? Ei şi prefectul de Bucureşti au dat în Adevărul materialul. Harta din 1938. Noi nu ştim nimic. 
  Domnul S.Marinescu. Nu ni s-a spus că faceţi propuneri de reîmpărţire. 
  Domnul I.Lucăcel. Compartimentul meu este amenajarea teritoriului şi urbanismul. Referitor 
la judeţe a avut loc o întâlnire cu domnul ministru Noica - unul din autorii de bază ai Contractului cu România. 
El este autorul listei judeţelor. Domnul Noica a rugat ca Urbanproiect să facă variante cu 62, 57, 53, 42, 41 de 
judeţe. Liga judeţelor abuziv desfiinţate cere un răspuns. Să existe mai întâi oficii prefecturale. Să se creeze mai 
întâi vreo 2 judeţe, maxim 3 - 4 unde există o justificare. Apoi se vor face referendumuri. Jurnaliştii modifică 
relaţiile. Urbanproiectul are elementele şi ar trebui să nu facă declaraţii publice. 
  Domnul C.Sturza. Infiinţarea oficiilor prefecturale va detensiona situaţia. 
  Domnul I.Lucăcel. Pentru noile judeţe ne trebuie 200.00 de miliarde de lei. 
  Domnul C.Sturza. Contractul cu România nu mai reprezintă platforma întregului Guvern. 
Crearea celor 8 regiuni de dezvoltare. In nord-vestul ţării s-au coordonat 8 judeţe. Nu discutam despre judeţe, ci 
despre regiuni. 
  Domnul C.Protopopescu. Poate fi periculoasă ideea dezvoltării pe regiuni. Sunteţi 
internaţionalişti? De ce le creăm în vest? Euroegiunea este altceva. 
  Domnul C.Sturza. Ba nu. 
  Doamna Anamaria Biriş. Preşedintele municipiului Baia Mare - Cristian Anghel, a promis 
două proiecte occidentale de sprijin în Timişoara, Caraş, Arad. Nu este nimic oficial. 
  Domnul M.M.Munteanu. Acestea nu sunt structuri administrative. Să nu sugrumăm însă 
autonomia locală. 
  Domnul Ion Cîrstoiu. Se pot crea asocieri. 
  Domnul C.Sturza.Euroregiunile egal cooperare între structuri administrative 
  Doamna V.Afrăsinei. Sărăciile nu se vor asocia şi nici nu se vor dezvolta. 
  Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi privind propunerea legislativă referitoare 
la protecţia monumentelor istorice. 
  Domnul Ion Cîrstoiu. Tinând seama că există un proiect de lege elaborat de legislativ în acest 
domeniu, propun să amânăm discutarea propunerii legislative cu care suntem sesizaţi pentru avizare, până după 
luartea la cunoştinţă a proiectului de lege elaborat de Guvern. 
  Propunerea este adoptată în unanimitate. 
 
 
        PRESEDINTE, 
 
       deputat ION CÎRSTOIU 
 
 
        SECRETAR, 
 
      deputat SORIN IOAN MARINESCU 


