
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  10 martie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   Nr.26/88 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 8 şi 10 martie 2005 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 martie 2005 între orele 13.00 – 17.00 şi 
în ziua de 10 martie între orele 10.00 – 12.30. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL- x 35/2005. - Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.142/2004 

privind modificarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea 
României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 
oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.  

 
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 40/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (procedură de urgenţă – termen 
aprobat de BP: 15.03.2005) 

4. PL- x 43/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Valea Teilor 
prin reorganizarea comunei Izvoarele, judeţul Tulcea. (termen: 15.03.2005) 

5. 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)  

cd



6. PL- x78/2005 - Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor.(termen: 17.03.2005) 

7. PL - x 80/2005 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în domeniul 
prevenirii şi combaterii consumului ilegal şi a traficului ilicit de stupefiante şi 
substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004. (termen: 
15.03.2005) 

8. PL- x 81/2005 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea 
traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la 
Bucureşti la 11 octombrie 2004. (termen:15-03.2005) 

 
ALTE PROBLEME 

    9.   Discutarea Planului de relaţii externe al comisiei pe anul 2005. 
 
  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 respectiva propunere legislativă a fost 
amânată în vederea primirii la Comisie a punctului de vedere al Guvernului referitor 
la această propunere legislativă.  
  La punctele 3, 6, 7 şi 8 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au 
fost dezbătute şi votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 4 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu 25 voturi pentru şi 1 abţinere.  
  La punctul 5 al ordinii de zi dezbaterea respectivului proiect de lege a 
fost amânată în vederea primirii avizelor de la comisiile sesizate.  
  La punctul „alte probleme” de pe ordinea de zi, a fost discutat planul de 
relaţii externe al comisiei pe 2005 şi s-a întocmit planificarea deplasărilor externe ale 
deputaţilor. 
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