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                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 10,11 şi 12 mai  2005 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 mai 2005, între orele 14.00-19.00, în ziua de 
11 mai 2005 între orele 10.00-16.00 şi în ziua de 12 mai 2005 între orele 10.00-12.30. 
  La lucrările comisiei din cele 3 zile au fost prezenţi 27 de deputaţi. 

 Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
AVIZE 

1. P.l. - x 134/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi a Legii 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. 

2. PL. x 156/2005 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) şi Statele care nu 
sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la 
reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe 
radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 
25 octombrie 2004. (procedură de urgenţă) 

3. PL. x 165/2005 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România 
şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar 
semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004. (termen 17 mai 2005). 

4. PL. x 157/2005 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala 
Mântuirii Neamului. (procedură de urgenţă) 

5. PL. x 158/2005 – Proiectul de Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a 
bunurilor care au aparţinut fostului suveran al României, Mihai I. (termen 26 mai 
2005) 

6. PL. x 162/2005 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea contractului de finanţare între România 
şi Banca Europeană de Investiţii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în 
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oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 
februarie 2005. (procedură de urgenţă) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

7. P. l. - x 125/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi din 
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (termen:12.05.2005) . 

8. P. l. - x 129/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Boghicea, 
judeţul Neamţ, prin reorganizarea comunei Bîra. 

9. P. l. – x 130/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Iteşti, 
judeţul Bacău.   

 
DIVERSE 

10. Întâlnire cu membrii Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti  
     - discuţii asupra problematicii prezentate.  

 11. Alte probleme. 
 
  La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiectul de lege a fost avizat negativ 
cu unanimitate de voturi. 

   La punctele 2, 3, 4 şi 6 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 

    
  La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat în 
vederea completării documentaţiei. 
  La puncul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost dezbătută şi 
votată favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost dezbătută 
şi votată favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
deoarece nu era completă documentaţia. 
  La punctul 10 al ordinii de zi, la capitolul “Diverse”, d-na director Mariana 
Nitelea de la Biroul de Informare al Consiliului Europei a făcut o prezentare a 
documentelor organismelor Consiliului Europei referitor la cele 3 problematici ale 
comisiei: administraţie publică, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului. 
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