
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  27 aprilie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  Nr.26/169 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 26 aprilie 2005 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 aprilie 2005 între orele 13.30 – 19.00. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. P.l. – x 136/2005 - Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991.  
2. P.L. x 139/2005 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socio-
economică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005. 

3. P.L. x 150/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi 
pentru declaraţia de interese.(procedură de urgenţă) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

4. P.L. – x 91/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001.(termen: 14.04.2005- retrimis la comisie). 

5. P.L. – x 96/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală.(termen: 21.04.2005 – retrimis la 
comisie). 

6. Pl. – x 103/2005 – Propunere legislativă privind declararea ca oraş a comunei Chitila, 
judeţul Ilfov. (termen – 28.04 2005). 

7. P.L. – x 105/2005 – Propunere legislativă pentru încheierea unui Memorandum  între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, privind înfrăţirea unităţilor 
administrativ-teritoriale dintre cele două state. (termen – 28.04 2005)  

8. P.L. – x 135/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.371/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. 

9. P.L. x 148/2005 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri  pentru asigurarea, 
temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul 

cd



ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 
instituţiilor publice.(procedură de urgenţă) 

 
10. DIVERSE 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu 18 voturi pentru, 6 împotrivă şi 2 abţineri.  
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi.  
  La punctul 3 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil în 
forma iniţială a ordonanţei, cu majoritate de voturi pentru.  
  La punctul 4 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost amânată. 
  La punctul 5 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 22 
voturi pentru şi 3 abţineri. 
  La punctul 6 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost dezbătută şi 
votată favorabil cu 25 voturi pentru şi 1 abţinere.  
  La punctul 7 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 25 
voturi pentru şi 1 împotrivă.  
  La punctul 8 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost amânat.  
  La punctul 9 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut în 
prezenţa reprezentanţilor Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi votat 
favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La capitolul „Diverse” de pe ordinea de zi la solicitarea Biroului de Informare al 
Consiliului Europei, membrii Comisiei au stabilit data de 4 mai 2005, ora 14.00 când va avea 
loc la Comisie o prezentare a documentelor şi organismelor Consiliului Europei relevante 
pentru activitatea Comisiei. 
  De asemenea, s-a discutat şi raportul vizitei delegaţiei parlamentarilor români 
împreună cu delegaţia parlamentarilor unguri la S.C. Transgold S.A. – Baia Mare din data de 
20 aprilie 2005 şi s-a stabilit în plenul comisiei realizarea unui raport comun cu delegaţia 
ungară referitor la problematica de mediu legată de activitatea acestei societăţi comerciale. 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 26 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi 
Vasile Soporan – din partea Grupului parlamentar al PSD şi Relu Fenechiu – din  partea 
Grupului parlamentar al PNL.  

 Au participat la lucrările şedinţei, în calitate de înlocuitori, domnul Bejinariu 
Eugen din partea Grupului parlamentar al PSD şi domnul Uioreanu Horea din partea Grupului 
parlamentar al PNL.  
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