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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                                     
       ECOLOGIC 
 
 
 
 
    PROCES VERBAL 
     al şedinţei din ziua de 4 februarie 1998 
 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit motivat 3 
miniştrii: Akos Birtalan, Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz şi Nicolae Noica.  
 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, 
preşedintele Comisiei 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
  
  Avizări: 
  1. Proiect de Lege privind dreptul de proprietate şi regimul juridic 
al acestuia. 
  2. Propunere legislativă privind dezvoltarea turismului rural. 
  3. Propunere legislativă privind acordarea de compensaţii sau 
despăgubiri cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea U.R.S.S. 
în urma aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate. 
  4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.1/1998 pentru modificarea art.9 din Legea fondului funciar nr.18/1991. 
 
  La punctul 1 de pe ordinea de zi au început dezbaterile asupra 
proiectului de lege respectiv. Analiza va continua în cadrul şedinţei următoare 
cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale. 
  Se propune ca titlu: Lege privind dreptul de proprietate publică, 
care se votează cu majoritate de voturi pentru şi 5 abţineri. 
  Art.1, 2, 3, 4 şi 5 se votează cu unanimitate de voturi. 
  Art.6 alin.1  se votează cu unanimitate de voturi, iar la alin.2 se 
propune scoaterea sintagmei “adevăraţilor” care se votează cu majoritate de 
voturi pentru şi 1 abţinere. 
  Art.7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 15 şi 16 se votează cu unanimitate de 
voturi. 
  Renumerotarea art.16 înaintea art.15 care s-a votat cu unanimitate 
de voturi. 
  Art.17 s-a votat cu unanimitate de voturi 
  Cap.II se votează cu unanimitate de voturi. 
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  La art.18 alin.2 rândul 3 se propune să se înlocuiască expresia 
“sau” cu “şi” şi să se renunţe la cuvinte “după caz” din acelaşi rând, care s-a 
votat cu unanimitate de voturi. 
  Art.20 s-a votat cu unanimitate de voturi. 
  La art. 21 se propune să se adauge la finalul textului “şi se dau 
publicităţii”, care se aprobă cu unanimitate de voturi. Precum şi înlocuirea 
expresiei “se avizează” cu “se aprobă”, care s-a votat cu 7 voturi pentru şi 
majoritatea împotrivă, deci această propunere a fost respinsă. De asemenea s-a 
propus eliminarea alin.3 din art.21, care s-a respins cu 5 voturi pentru şi 
majoritatea împotrivă. 
  Legea în ansamblu a fost votată cu unanimitate de voturi. 
  La următoarea şedinţă se discuta anexa la proiectul de lege. 
   
  In ceea ce priveşte punctul 2, referitor la discutarea propunerii 
legislative privind dezvoltarea turismului rural aceasta va fi continuată, ţinându-
se seama şi de prevederile ordonanţei nr.63/1997 privind stabilirea unor 
facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural. 
   
  La punctul 3 al ordinii de zi comisia a avizat favorabil, fără 
amendamente, propunerea legislativă privind compensarea cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea U.R.S.S. 
 
  Analizându-se conform punctului 4 al ordinii de zi proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1998 pentru modificarea 
art.9 din Legea fondului funciar nr.18/1991, acesta a fost avizat favorabil, fără 
amendamente. 
 
 
 PRESEDINTE, 
 
 

ION CÎRSTOIU    SECRETAR, 
 
 
      SORIN IOAN MARINESCU 


