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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 17 februarie 1998 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 februarie 1998 între orele 10.30 - 15.30, având 
următoarea  ordine de zi:  
  Rapoarte 
  1. Proiect de Lege privind reorganizarea comunei Barcani şi înfiinţarea 
comunei Valea Mare. 
  2. Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a oraşului 
Câmpia Turzii. 
  3. Propunere legislativă privind declararea comunei Geoagiu, oraş. 
  4. Propunere legislativă privind reînfiinţarea comunei Bălăneşti, judeţul 
Olt. 
  Avize 
  5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.32/1968 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor. 
  6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România. 
 
  Discutându-se punctele 1 şi 4 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de 
Lege privind reorganizarea comunei Barcani şi înfiinţarea comunei Valea Mare din 
judeţul Covasna, precum şi propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei 
Bălăneşti, judeţul Olt, acestea au fost votate negativ, întrucât s-a considerat că nu se 
ating criteriile necesare, care să justifice modificările propuse, sunt necesare cheltuieli 
bugetare mari şi nu se respectă prevederile legale din domeniu. 
   
  In ceea ce priveşte cele două propuneri legislative de la punctele 2 şi 3 de 
pe ordinea de zi, privind declararea ca municipiu a oraşului Câmpia Turzii şi a comunei 
Geoagiu, ca oraş, acestea au fost votate favorabil cu majoritate de voturi. 
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  Discutându-se avizarea proiectului de Lege de la punctul 5 al ordinii de zi, 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, Comisia a avizat favorabil cu 
majoritate de voturi acest proiect de lege. 
 
  La ultimul punct de pe ordinea de zi, privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului European din România, Legea de aprobare a Ordonanţei 
respective a Guvernului a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit 3 deputaţi, după cum 
urmează: Akos Birtalan şi Varga Attila din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R. şi Nicolae 
Noica din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist.  
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