
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ     3 noiembrie 2004            
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU      Nr. 26/2085 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 1, 2 şi  3 noiembrie 2004 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 1 noiembrie 2004, între orele 14.00 – 16.00, 
în ziua de 2 noiembrie 2004 între orele 9.00 – 16.30 în şedinţă comună cu Comisia 
pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului din Senat şi în ziua de 3 noiembrie 
între orele 9.00 – 12.30.  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
orele 900 - 930 

- Şedinţa comună a Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor şi a Comisiei pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului. 
Dezbateri generale şi pe articole asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2005 împreună cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice inclusiv  asupra 
anexei 3/16. 

 
orele 930 -  1000   

Dezbateri pe articole asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
împreună cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice (anexa 3/19). 

 
orele 1000 -  10 30  

Dezbateri pe articole asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
împreună cu reprezentanţii Secretariatului General al Guvernului.  

a). Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi reprezentanţi ai 
Ministerului Finanţelor Publice (anexa 3/13). 

 
orele 1030 -  1100   

Dezbateri pe articole asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
împreună cu reprezentanţii Cancelariei Primului – Ministru şi reprezentanţi ai 
Ministerului Finanţelor Publice. (anexa 3/12). 

 
orele 1100 -  1130   

- Dezbateri pe articole asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
împreună  cu  reprezentanţii Autorităţii electorale permanente şi 
reprezentanţii Ministerului Finanţelor  Publice (anexa 3/50). 

 

cd



orele 1130 – 1200 

Dezbateri pe articole asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
împreună cu reprezentanţii Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi 
reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice (anexa 3/23). 

 
orele 1500 – 1530 

Dezbateri pe articole asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
împreună cu  reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. (anexa 3/22). 

 
AVIZE 
1. Pl. - x 639/2004 – Propunere legislativă privind protecţia persoanei private. 
2. Pl. – x 638/2004 – Propunere legislativă privind regimul activităţilor de lobby. 
3. Pl. – x 636/2004 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
4. Pl. – x 637/2004 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
5. PL. – x 642/2004 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. 

  In zilele de 1 şi 3 noiembrie 2004 au fost dezbătute propunerile legislative 
de la punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi care au fost respinse cu unanimitate de voturi şi 
propunerile legislative de la punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi care au fost respinse cu 
majoritate de voturi.  
  La punctul 5 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi. 
  In ziua de 2 noiembrie 2004 au avut loc dezbateri generale şi pe articole 
împreună cu amendamentele propuse a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
în prezenţa domnilor Ilie Stefan – secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, Serban Nicolae – secretar de stat în Departamentul pentru Relaţia cu 
Parlamentul, Ioan Jelev – secretar de stat în Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, 
Opriş Octavian – preşedintele Autorităţii electorale permanente, Gheorghe Gherghina – 
secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice şi Cojoc Marin – director în Direcţia 
generală de sinteză a politicilor bugetare din Ministerul Finanţelor Publice, în şedinţă 
comună cu Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului din Senat. 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 a fost votat favorabil cu 19 voturi pentru şi 
4 abţineri. 
  Din numărul total de 24 de deputaţi, membri ai Comisiei a lipsit în cele 3 
zile domnul deputat Dan Nica, din partea Grupului parlamentar al PSD.  
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