
 

 

 
  Parlamentul României   

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   25 februarie 2004           
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU    Nr.26/1714 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 24 şi 25 februarie 2004 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 februarie 2004 între orele 
14.00 � 19.00 şi în ziua de 25 februarie 2004 între orele 9.00 � 16.30. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL x � 16/2004 � Propunere legislativă "Legea turismului" 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
2. PL.x- 39/2004 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 
3. PL.x - 12/2004 - Propunere legislativă pentru declararea ca oraş a comunei 

Tismana, judeţul Gorj. 
4. PL.x - 14/2004 - Propunere legislativă privind declararea ca oraş a comunei 

Căzăneşti, judeţul Ialomiţa. 
5. PL.x- 15/2004 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Bueşti prin 

reorganizarea comunei Albeşti judeţul Ialomiţa.  
6. PL.x- 17/2004 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Roşiori prin 

reorganizarea comunei Moviliţa judeţul Ialomiţa.  
7. PL.59/2004 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea comunei Cosoba, prin 

reorganizarea comunei Joiţa, judeţul Giurgiu. 
8. PL.58/2004 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea comunei Săbăreni, prin 

reorganizarea comunei Joiţa, judeţul Giurgiu. 
9. PL.57/2004 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea comunei Hîrtop, prin 

reorganizarea comunei Preuteşti, judeţul Suceava. 
10. PL.x- 732/2004 � Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei Micfalău, 

prin reorganizarea comunei Malnaş, judeţul Covasna. 
11. PL.nr.x - 745/2003 � Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
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organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din aparatul de lucru 
al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi a unor instituţii publice. 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
articol cu articol împreună cu amendamentele formulate şi în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a fost votat favorabil cu 
unanimitate de voturi.  
  La punctul 3 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă, cu unanimitate de voturi, întrucât ea a fost prinsă ca amendament la 
proiectul de lege PL x � 742/2003.  
  La punctul 4 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu 8 voturi pentru şi 5 împotrivă.  
  La punctele 5, 6, 7, 8 şi 9 ale ordinii de zi respectivele propuneri 
legislative au fost respinse cu 21 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, întrucât au fost 
incluse în anexa la proiectul de lege PL x � 1/2004.  
  La punctul 10 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 11 voturi pentru, 2 împotrivă şi 1 abţinere, întrucât nu au fost respectate 
prevederile legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului şi din 
cauza nesusţinerii acesteia de Guvern.  
  La punctul 11 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost amânat 
pentru săptămâna viitoare pentru a se lua la cunoştinţă avizul Comisiei pentru 
cultură, arte şi mijloace de informare în masă. 
 
  Din numărul total de 24 de deputaţi membri ai Comisiei, a lipsit în 
ambele zile domnul deputat: Dan Nica şi Anton Miţaru (concediu medical) din partea 
Grupului Parlamentar  PSD. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

SECRETAR, 
IOAN OLTEAN         

              KOVACS CSABA TIBERIU  
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