
 

 

 
  Parlamentul României   

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   11 martie  2004             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU    Nr.26/1747 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 9 şi 11 martie 2004 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 9 martie 2004 între orele 14.00 
� 19.00 şi în ziua de 11 martie 2004 între orele 9.00 � 12.30. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. P.L.x-89/2004 � Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap.    

2. P.L. x � 83 � Propunerea legislativă privind acordarea unui procent de minimum 
10% din construcţiile realizate prin ANL angajaţilor din toate domeniile 
siguranţei naţionale. 

3. P.L.x-76/2004 � Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr.270/2003.   

4. P.L.x-78/2004 � Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor 
nr.270/2003. 

5. P.L. x- 77/2004 � Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.59 alin.(1) din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 

6. P.L. x- 85/2004 � Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 

7. P.L.x-107/2004 � Proiect de Lege pentru modificarea articolului 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la 
suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 
octombrie 1961. 
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8. P.L. x - 90/2004 � Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 
privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor. 

9. P.L. x- 92/2004 � Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni la 
Societatea Comercială �Aviaţia Utilitară� S.A. Iaşi din proprietatea statului şi din 
administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului în proprietatea privată a judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Iaşi.  

10. P.L. x- 102/2004 � Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.95/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

11.  P.L. x- 95/2004 � Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.129/1998 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială. 
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12.  P.L. x- 48/2004 � Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 

13.  P.L. x- 93/2004 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 
privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate 

14.  P.L. x- 98/2004 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.34/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind 
serviciile publice de gospodărie comunală. 

15.  P.l. x- 44/2004 � Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Bereni, 
judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Măgherani. 

16.  P.l. x- 45/2004 � Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Counca, 
judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Livezeni. 

17.  P.l. x- 46/2004 � Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Cipăeni, 
judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Măgherani. 

18.  P.l. x- 47/2004 � Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Mădăraş, 
judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Band. 

19. P.l.- 430/2002 � Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei Rădeşti, 
judeţul Galaţi. 

 
  La punctele 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 şi 11 ale ordinii de zi respectivele 
proiecte de legi au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 2 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 5 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 22 voturi pentru şi 1 împotrivă.  
  La punctul 6 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 20 de voturi pentru şi 3 împotrivă.  
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  La punctele 12, 14 şi 18 ale ordinii de zi respectivele propuneri 
legislative şi respectivul proiect de lege au fost amânate.  
  La punctul 13 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
şi votat favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctele 15 şi 19 ale ordinii de zi respectivele propuneri legislative 
au fost respinse cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 16 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 22 voturi pentru şi 1 abţinere.  
  La punctul 17 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 21 voturi pentru şi 2 abţineri.  
  In şedinţa din ziua de 9 martie 2004 au fost audiaţi, în vederea validării 
de către Parlament, doamna Maria Speranţa Ianculescu propusă ministru pentru 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi domnul Ioan Rus propus pentru postul 
de viceprim-ministru. 
 
  Din numărul total de 24 de deputaţi membri ai Comisiei, a lipsit în 
ambele zile domnul deputat: Dan Nica  din partea Grupului Parlamentar  PSD. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

SECRETAR, 
IOAN OLTEAN         

              KOVACS CSABA TIBERIU  
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