
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,       07.09.2005             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                 Nr. 26/351 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 6 şi 7 septembrie 2005 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua 6 septembrie 2005 între orele 
14.00 – 18.00 şi în ziua de 7 septembrie 2005 între orele 10.00 – 16.30. 

Pe ordinea de zi  a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL - x 301/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2005. 

2. PL-x 303/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 
în domeniul bugetar. 

3. PL-x 326/2005 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi completarea 
Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

4. PL-x 327/2005 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.  

5. PL-x 359/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei 
generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
6. Pl-x 237/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 

Teşcani, judeţul Bacău. (termen: 14.09.2005) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6481
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7. Pl-x 239/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Estelnic, judeţul Covasna, prin reorganizarea comunei Poian. (termen: 
14.09.2005) 

8. Pl-x 250/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Pesac, judeţul Timiş. (termen: 08.09.2005) 

9. Pl-x 277/2005 - Propunere legislativă privind obligativitatea înscrierii 
grupei sanguine şi RH-ului în actul de identitate şi permisul de 
conducere auto. (termen: 20.09.2005) 

10.  PL-x 282/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Amendamentului 
la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul 
de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999. (termen: 08.09.2005) 

11.  Pl-x 285/2005 - Propunere legislativă privind declararea ca oraş a 
comunei Bragadiru, judeţul Ilfov. (termen: 08.09.2005) 

12.  PL-x 314/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art.8 alin.(4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor 
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau 
funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice. (termen: 
05.09.2005) 

13.  PL-x 320/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 privind înfiinţarea 
Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României. 
(termen: 05.09.2005) 

14.  PL-x 321/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (termen: 
05.09.2005) 

15.  PL-x 331/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe. (termen: 07.09.2005) 

 
DIVERSE 

 
  La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 11 voturi pentru şi 3 împotrivă.  
  La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins 
cu 9 voturi pentru şi 7 împotrivă. 
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  La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
cu 11 voturi pentru şi 8 împotrivă. 
  La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 26 voturi pentru şi o abţinere. 
  La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
votată favorabil cu 26 voturi pentru şi 1 împotrivă. 
  La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa reprezentantului Ministerului Sănătăţii şi respinsă cu 26 
voturi pentru şi 1 împotrivă. 
  La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 
şi ai Ministerului Afacerilor Externe şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunerea fost respinsă cu 
24 de voturi pentru şi 3 împotrivă. 
  La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut şi votat favorabil cu 26 de voturi pentru şi 1 împotrivă. 
  La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctele 14 şi 15 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au 
fost amânate. 
  La punctul „Diverse” de pe ordinea de zi, domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu – preşedintele Comisiei – a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei faptul 
că şi-a dat demisia din această funcţie, înştiinţând totodată că, la propunerea 
Grupului Parlamentar al P.N.L., prin adresa nr. 17/1156 din 6.09.2005, a fost 
propus pentru această funcţie domnul deputat Relu Fenechiu.  
  Domnul deputat Mircea Duşa – vicepreşedintele Comisiei – a supus la 
vot membrilor Comisiei propunerea Grupului Parlamentar al P.N.L., care a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi.   
  Din numărul total de 27 membri ai Comisiei, au fost prezenţi în 
ambele zile 27 de deputaţi. 

  
 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
 DAN ŞTEFAN MOTREANU 

 VASILE FILIP SOPORAN 


