
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   27 octombrie 2004             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU    Nr. 26/2071 

                        ECOLOGIC 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 26 şi 27 octombrie 2004 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 octombrie 2004, între 
orele 14.00 – 19.00 şi în ziua de 27 octombrie 2004 între orele 12.00 – 14.00.  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL. – x 618/2004 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi 
a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret.( 
procedură de urgenţă - termen: 25.10.2004) 

2. PL. - x 622/2004 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru romi (procedură de urgenţă - termen: 25.10.2004).  

3. PL. – x 617/2004 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura 
(procedură de urgenţă - termen:25.10.2004)  

4. PL. x – 628/2004 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în 
combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de 
stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni 
grave, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004. (termen: 01.11.2004) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

5. PL. - x nr. 301/2004 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă (reanalizare la cererea Administraţiei 
Prezidenţiale - termen: 27 octombrie 2004) 

cd



6. Pl. – x 520/2004 - Propunere legislativă privind reînfiinţarea comunei 
ŞOPÂRLIŢA prin reorganizarea comunei PÂRŞCOVENI, judeţul OLT. 
(retrimis la comisie) 

7. Pl.- x 589/2004 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei Spulber, 
prin reorganizarea comunei Paltin, judeţul Vrancea.(termen: 27.10.2004) 

8. PL. - x 623/2004 - Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere între Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi 
Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea 
Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002 
(termen:27.10.2004) 

9. Pl. – x 624/2004 - Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind 
schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003. (termen: 
27.10.2004). 

10. PL. – x 563/2004 – Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii 215/2001, Legea administraţiei publice locale. 
(termen:21.10.2004 – retrimis la comisie pentru reanalizare) 

11. PL. x – 626/2004 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (procedură 
de urgenţă - termen: 28 10.2004) 

12. PL. x – 627/2004 -  Proiect de Lege privind schimbarea denumirii şi a 
satului de reşedinţă ale comunei Dorgoş, judeţul Arad. (termen: 28 
10.2004) 

 
  La punctele 1, 2, 3 şi 4 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi 
au fost avizate cu unanimitate de voturi.  
  La punctele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12 ale ordinii de zi respectivele 
proiecte de legi şi propuneri legislative au fost dezbătute şi votate favorabil cu 
unanimitate de voturi.  
  Din numărul total de 24 de deputaţi, membri ai Comisiei a lipsit în 
ambele zile domnul deputat Dan Nica, din partea Grupului parlamentar al PSD.  
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