
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  17 martie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  Nr.26/95 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 15, 16 şi 17 martie 2005 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 martie 2005 între orele 13.00 – 17.00, 
în ziua de 16 martie 2005 între orele 11.00 – 16.00 şi în ziua de 17 martie între orele 
10.00 – 12.30. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 

 
AVIZE 

1. PL- x 89/2005. – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor.  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

2. PL- x 22/2005 - Propunere legislativă pentru completarea art.19 din Legea 
nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor (termen: 8.03.2005) 

3. PL- x 64/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului 
General al municipiului Bucureşti.(termen: 22.03.2005)  

4. PL – x 82/2005 - Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind 
dezvoltarea proiectelor cu "Implementare în comun" pe baza articolului 6 al 
Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2004. 

5. PL. – x 90/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.7 alin.(3) din Ordonanţa 

cd



de urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. 

 
ALTE PROBLEME 

     6.  Finalizarea Planului de relaţii externe al comisiei pe anul 2005. 
 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctele 2, 4 şi 5 ale ordinii de zi respectiva propunere legislativă şi 
respectivele proiecte de legi au fost dezbătute şi votate favorabil cu unanimitate de 
voturi.  
  La punctul 3 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut şi 
votat favorabil cu 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri.  
  La punctul 6 al ordinii de zi a fost finalizat planul de relaţii externe al 
Comisiei pe anul 2005, stabilindu-se componenţa delegaţiilor parlamentare la 
Conferinţele internaţionale. 
  Din numărul total de 26 deputaţi, membri ai Comisiei, în ziua de 17 
martie 2005 au lipsit domnii deputaţi Igaş Traian Constantin – Grupul parlamentar al  
PD, Grosaru Mircea – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi Mazăre 
Alexandru - Grupul parlamentar al  PSD.  
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