
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  27 ianuarie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   Nr. 26/24 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 24, 25, 26 şi 27 ianuarie 2005 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 ianuarie 2005 între orele 15.00 – 
17.00, în zilele de 25 şi 26 ianuarie 2005 între orele 9.00 – 16.300 şi în ziua de 27 
ianuarie între orele 9.00 – 12.30. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 

AVIZE 
1. PL. – x 728/2004 - Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare 

între România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul privind 
infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la 
Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxembourg la 19 martie 2004. 

2. PL. – x 739/2004 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2004 privind instituirea Programului de Stimulare a înnoirii 
Parcului naţional auto. 

3. PL. – x 740/2004 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub 
formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea 
Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice 
"TERMOELECTRICA" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, 
Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare-Sucursala 
"ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale. 

4. PL. – x 749/2004 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la 
Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a 
datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul 
transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001. 

cd



5. PL. – x 751/2004 - Proiect de Lege privind participarea României ca membru 
cu drepturi depline la grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi a 
traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
6. PL – x 689/2004 - Proiect de Lege privind autorizarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor de a vinde personalului propriu locuinţele de 
serviciu pe care acesta le are in administrare. (termen: 25.11.2004) 

 
 ALTE PROBLEME 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
  La punctele 1, 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au 
fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost amânat 
întrucât a fost adoptată de către Guvern o nouă ordonanţă care modifică prevederile 
ordonanaţei menţionate.  
  La punctul 6 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost respins cu 
unanimitate de voturi, întrucât prevederile acestui proiect de lege nu mai au obiect, 
întrucât Legea nr.562 publicată în Monitorul Oficial nr.1169 din 7.12.2004 
autorizează instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le 
au în administrare.  
  La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comisiei pentru administraţie publică, amanejarea 
teritoriului şi echilibru ecologic pentru a fi studiat şi dezbătut într-o şedinţă 
următoare. 
  Din numărul total de 26 de deputaţi, membri ai Comisiei a lipsit în zilele 
de 24 şi 25 ianuarie 2005 domnul deputat Mazăre Alexandru – Grupul parlamentar 
PSD.  
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